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Nominačné kritériá pre FINA Artistic Swimming Olympic Games 

Qualification Tournament 2020 - VYHODNOTENIE 

 

 

 

Ročníky narodenia:  2005 a staršie 

Disciplíny:  technický pár a voľný pár – jeden za krajinu 

menovitú nomináciu športovcov a ich náhradníkov navrhuje 

reprezentačný tréner SP   

 

1. Splnenie bodových limitov v  disciplínach technický a voľný pár, a to na nominačných 

podujatiach pred vynásobením príslušným koeficientom: 

 

DISCIPLÍNA BODOVÝ LIMIT  

Technický pár 75,43 

Voľný pár 76,59 

 

(pozn.: Podkladom pre výpočet bodových limitov je priemerný počet bodov zaokrúhlený na dve desatinné miesta 

dosiahnutý na MS 2017 a MS 2019 v príslušnej disciplíne, pričom bodový limit predstavuje 79% priemerného 

počtu bodov.) 

 

Nominačné podujatia pre splnenie bodových limitov: 

08.-09.02.2020 6th M.E.C. CUP a MSR S a SŽ Bratislava/SVK 

06.-08.03.2020 Open de France Natation Artistique Paríž/FRA 

pričom koeficient pre dosiahnuté výsledky v jednotlivých disciplínach na domácom podujatí 

je 1 a na zahraničnom podujatí je 1,01.  

 

Vyhodnotenie: 

 

PÁR DISCIPLÍNA PODUJATIE VÝSLEDOK % SPLNENIE 

Daabousová N. 

Miškechová D.     

Diky Ch. 

Technický pár 6th M.E.C. CUP a MSR 

S a SŽ Bratislava 

77,6457 102,94 % 

Voľný pár 6th M.E.C. CUP a MSR 

S a SŽ Bratislava 

79,4333 103,71 % 

Pivarčiová N. 

Reichová N. 

Technický pár Open de France 

Natation Artistique 

75,1442 nesplnený 

Voľný pár Open de France 

Natation Artistique 

76,6333 100,06 % 
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2. V prípade splnenia požadovaných bodových limitov v oboch disciplínach sa pre 

vyhodnotenie nominačných kritérií započítavajú dosiahnuté vyššie % plnenia vypísaných 

bodových limitov v jednotlivých disciplínach, a to za technickú a voľnú zostavu  

(zaokrúhlené na dve desatinné miesta) na nominačných podujatiach po vynásobení 

príslušnými koeficientami.  

Reprezentanti s dosiahnutým vyšším súčtom týchto % plnení za disciplíny, a to 

technický pár a voľný pár (zaokrúhlený na dve desatinné miesta) budú nominovaní na 

návrh reprezentačného trénera SP a po schválení VSSP SPF a Radou SPF na vrcholné 

podujatie FINA Artistic Swimming Olympic Games Qualification Tournament 2020. 

 

Vyhodnotenie: 

 

PÁR DISCIPLÍNA PODUJATIE 
VÝSLEDOK PO 

PREPOČTE 

KOEFICIENTOM 

% SPLNENIE SÚČET 

Daabousová N. 

Miškechová D.     

Diky Ch. 

Technický pár Open de France Natation 

Artistique 
77,9692 103,37 % 

207,33% 

Voľný pár Open de France Natation 

Artistique 

79,6216 103,96 % 

vzhľadom na splnenie výkonnostných kritérií len jedným párom 

 

3. V prípade rovnosti súčtov % plnení bodových limitov za obe disciplíny (technický a voľný 

pár) bude nominovaný pár podľa pravidla FINA 2017-2021 AS 20.3. 

4. Ak ani jeden pár nesplní predpísané bodové limity, príp. bodový limit v niektorej z disciplín 

(technická alebo voľná zostava) na nominačných podujatiach, reprezentačný tréner SP 

a VSSP SPF môže navrhnúť na schválenie Rade SPF pár, ktorý dosiahol vyšší súčet % plnení 

bodových limitov za obe disciplíny na nominačných podujatiach. 

 

Záver: 

 

Na základe splnenia vyššie stanovených kritérií bude SR na FINA Artistic Swimming 

Olympic Games Qualification Tournament 2020  reprezentovať pár Daabousová Nada, 

Miškechová Diana, s náhradníčkou Diky Chiarou. 

 


