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Plán práce reprezentačného 

družstva SR v  diaľkovom plávaní 

na RTC 2021 

Projekt prípravy reprezentačného družstva Slovenskej republiky v diaľkovom plávaní pre RTC 

2021 je poznamenaný pandemickou situáciou, ktorá významne ovplyvnila rok 2020 a prípravu 

reprezentantov. Vrcholné súťaže z roku 2020 boli zrušené alebo presunuté na rok 2021. Avšak i v roku 

2021 bude nutné očakávať možné rušenie súťaží alebo presuny súťaží na všetkých. Plán pro RTC 

2021 je teda kostrou, ktorá stanovuje podmienky pre zaradenie do reprezentačného družstva 

a podmienky pre účasť reprezentantov na vrcholových podujatiach. 

 Sústredenia, reprezentačné zrazy, testovanie reprezentantov a ďalšie bude zverejňované na 

stránkach Slovenskej plaveckej federácie podľa aktuálnej situácie. Úlohou tohto dokumentu nie je a ani 

nemôže byť presný plán na celý rok. Cieľom tohto dokumentu je dať reprezentantom a ich trénerom 

jasné informácie o vrcholných podujatiach a umožniť im (športovcom a ich realizačných tímom) 

sústrediť sa na vlastnú prípravu. 

Cieľom reprezentačného družstva v diaľkovom plávaní je účasť na vrcholných podujatiach 

a zisk čo najlepších umiestení podľa aktuálnych možností. 

Vrcholné súťaže v  roku 2021 

Dátum Súťaž Miesto Kategória Podmienka účasti 

12.05.-16.05.2021 Majstrovstvá Európy Budapešť / HUN OPEN Limit SPF 

29.05.-30.05.2021 OH kvalifikácia Setubal / POR OPEN Limit SPF, dokončené preteky na 

10km 

22.07.-25.07.2021 Majstrovstvá Európy Paríž / FRA juniori Limit SPF 

23.07.-08.08.2021 Olympijské hry Tokio / JPN OPEN Získaná miestenka na OH kvalifikácii 

22.08.-24.08.2021 Majstrovstvá sveta Bude určeno Juniori Limit SPF 
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Real izačný t ím  

Športový riaditeľ SPF: Miroslav Nowak, mobil: 0903 717 236, email: sport@swimmsvk.sk  

Manažér reprezentácie SR v DP: neobsadená pozícia 

Reprezentačný tréner diaľkového plávania: neobsadená pozícia 

Osobný tréneri reprezentantov: podľa evidenčných listov reprezentantov v diaľkovom plávaní 

Masér, fyzioterapeut:  

Výbor Sekcie diaľkového plávaní: dp@swimmsvk.sk 

 Pavol Peciar, viceprezident pre 

DP 

 Radoslav Suchánek, člen VSPD 

 Miroslava Dubčáková, členka 

VSPD 

 Miroslav Nowak, člen VSDP 

 

Zaradenie do reprezentačného družstva  

Do reprezentačného družstva SR v diaľkovom plávaní, sú zaradení iba pretekári na základe 

splnenia limitov uvedených v tomto pláne práce. Pre zaradenie od 01.01.2021 musí športovec splniť 

limit pre zaradenie v období od 01.01.2020 – 31.12.2020. Športovci, ktorí limit v tomto období 

nesplnili, ale v roku 2021 splnia limit pre účasť na vrcholnej súťaži (ME, MEJ, MSJ, OH kvalifikácia, 

OH) budú prizvaní na spoločné reprezentačné akcie pred vrcholnou súťažou a do reprezentačného 

družstva SR v diaľkovom plávaní budú zaradení v čase ich nominácie na vrcholnú súťaž.  

Ďalšou podmienkou pre zaradenie športovca do reprezentačného družstva je odplávanie 

predpísaného počtu kilometrov na súťaži alebo súťažiach na otvorenej vode v období 01.01.2020 – 

31.12.2020. Súťaže sa mohli konať kdekoľvek na svete, ale museli byť pod záštitou existujúcej národnej 

federácie schválenej FINA. Zo súťaže musia existovať verejne dostupné výsledky a športovec 

musí byť na súťaži klasifikovaný (za výsledok sa nepočíta OTF, DNF, DSQ alebo DNS). Športovci 

ktorí sú do reprezentačného družstva zaradení po splnení niektorého z limitov na vrcholné súťaže, túto 

podmienku nemusia mať splnenú.  

Pre zaradenie do reprezentačného družstva musí mať športovec platnú lekársku prehliadku 

(podľa podľa § 5 ods. 8 Zákona o športe), platný cestovný pas, podpísaný štatút reprezentanta. 

Nominovaní športovci by mali  absolvovať antidopingový test (triagonal). 

Finálne zloženie reprezentačného družstva schvaľuje na základe uznesenia výboru sekcie 

diaľkového plávaní Rada SPF. 
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Limity pre zaradenie do reprezentačného družstva SR v diaľkovom plávaní 
Seniori a seniorky (ročníky 2001 a starší) 

Trať Muži Ženy km na OV 

5 km 00:59:30,00 01:02:00,00 10 km 

Juniori a juniorky 

Trať 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2002-2003 2004-2005 2006-2007 km na OV 

5 km 01:00:30,00 01:01:30,00 01:02:30,00 01:03:00,00 01:04:00,00 01:05:00,00 10 km 

 

Limity musia byt zaplávané na 50 m bazéne v období 01.01.2020 – 31.12.2020. 

Kategórie pre vrcholné súťaže  

Seniori a seniorky (ročníky 2001 a starší) 

Súťaž Muži Ženy 

ME 5 km, 10 km, 25 km 5 km, 10 km, 25 km 

OH 10 km 10 km 

Juniori a juniorky 

Súťaž 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2002-2003 2004-2005 2006-2007 

MEJ 
10 km 7, 5 km 5 km 10 km 7,5 km 5 km 

MSJ 

 

Kri tér ia pre účasť na Majstrovstvá   
Európy  

Na Majstrovstvá Európy sa môžu kvalifikovať maximálne 3 muži a 3 ženy. Limity môžu pretekári 

splniť na majstrovstvách SR v diaľkovom plávaní v roku 2021. V prípade ak sa majstrovstvá SR 

neuskutočnia do 01.04.2021 VSDP navrhne nomináciu pretekárov podľa výkonnosti v roku 2020. 

Limit pre účasť 

Trať Muži Ženy 

5 km 00:58:30,00 01:01:00,00 

 

Podmienkou účasti, okrem splneného limitu, je aj účasť aspoň na 1 kole Európskeho pohára 

v diaľkovom plávaní v období posledných dvoch rokov. Tato podmienka neplatí pre majstrovstvá 

Európy v tomto roku, podmienka bola zrušená z dôvodu obmedzenia súťaží v rokoch 2020 a 2021. 
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Pretekári so splneným limitov v roku 2020 pre prípad neuskutočnenia MSR v DP na bazéne 

Poradí Muži Ženy 

1. Filip Lányi – 00:57:25,42 (MSR DP) - 

2. Tomáš Peciar – 00:57:28,89 (8. kolo SPDP) - 

3. Kristián Obert – 00:57:55,37 (MSR DP) - 

4. Jakub Poliačik – 00:58:02,73 (8. kolo SPDP) - 

 

Pre tých pretekárov, ktorí sa nemôžu zo študijných dôvodov alebo z dôvodov obmedzeného 

cestovania zúčastniť MSR v DP 2021 na bazéne, bude umožnený kvalifikačný štart v mieste 

zahraničného pobytu na 50m bazéne. O povolenie tohto štartu budú musieť športovci požiadať VSDP. 

Štart budú musieť absolvovať do 15.04.2021. 

Nominácia disciplín: 

V prípade nominácie aspoň 2 mužov a 2 žien budú pretekári nominovaní aj do štafety. 

V prípade, že v jednej z kategórií (muži alebo ženy) nebude dostatok kvalifikovaných pretekárov, môže 

VSDP nominovať ďalšieho pretekára v poradí v kategórii v ktorej je pretekárov so splneným limitom 

viacej ako je maximálny počet. (V prípade, že na ME budú mať splnený limit štyria muži a ženská 

kategória bude bez športovkyne so splneným limitom, VSDP môže nominovať na ME aj 4. muža 

v poradí).  

Pretekár/pretekárka so splneným limitom na 1. mieste bude nominovaný/á na trať 10 km. Môže 

však štartovať aj na 5 km alebo 25 km trati pokiaľ sa tak rozhodne. Pretekár/pretekárka so splneným 

limitom na 2. mieste bude nominovaný/á na 5 km trať. Môže však štartovať aj na 10 km trati. Pretekári 

nominovaní na 3. a 4. mieste budú nominovaní do disciplín podľa aktuálnej výkonnosti. 

Členovia výboru sekcie diaľkového plávania môžu navrhnúť až dvoch pretekárov, ktorým je 

možné udeliť divokú kartu. Pretekári navrhnutí na divokú kartu musí preukazovať dlhodobú vysokú 

výkonnosť a záujem o reprezentáciu SR v diaľkovom plávaní. Podmienkou pre účasť na divokú kartu 

je odplávanie aspoň dvoch súťaží na otvorenej vode. Pretekári ktorí budú na ME nominovaní na 

základe divokej karty, budú nominovaný do disciplíny (alebo disciplín) v ktorej môžu získať najviac 

skúseností, ktoré povedú k ideálnemu rozvoju pretekára. Takisto môžu byť nominovaní do štafety ak 

štart vo štafete neovplyvní individuálne výsledky reprezentantov nominovaných na základe splneného 

limitu. 
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Zloženie realizačného tímu:  

 Vedúci výpravy 

 1 tréner na dvoch pretekárov (výber z osobných trénerov reprezentantov podľa poradí 

v nominácii) 

 Masér alebo fyzioterapeut podľa potrieb tímu a finančných možností sekcie diaľkového plávaní 

 Lekár výpravy podľa potrieb tímu a finančných možností sekcie diaľkového plávania 

Okrem realizačného tímu sa akcie môžu zúčastniť na požiadanie osobní tréneri plavcov na vlastné 

náklady. Finálne zloženie výpravy a nomináciu na jednotlivé trate na tejto vrcholné súťaži schvaľuje 

VSDP. 

Kri tér ia pre účasť na majstrovstvá   
Európy juniorov  

Na Majstrovstvá Európy juniorov sa môžu kvalifikovať maximálne 2 muži a 2 ženy na 

každej trati. Maximálny počet nominovaných športovcov môže byť 12. Maximálny počet 

pretekárov môže rozhodnutím nominovať športovcov na divokú kartu navýšiť VSDP. Limity pre účasť 

je potrebné zaplávať na majstrovstvách SR v diaľkovom plávaní na bazéne v roku 2021 alebo na inom, 

oficiálnom, podujatí na 50 m bazéne najneskôr do 30.06.2021. Štart na takomto podujatí musí byť 

riadne nahlásený pred konaním pretekov na ktorých športovec chce limit splniť. Športovci so splneným 

limitom sa musia zúčastniť aj  majstrovstiev SR v diaľkovom plávaní na otvorenej vode v roku 2021. 

V prípade ak sa majstrovstvá SR neuskutočnia do 01.04.2021 a pretekári nebudú mať inú 

možnosť plnenia limitu do 30.06.2021, VSDP navrhne nomináciu pretekárov podľa výkonnosti 

v roku 2020. Nominovaní pretekári sa budú i v tomto prípade musieť zúčastniť majstrovstiev 

v diaľkovom plávaní na otvorené vode v roku 2021. 

Limity pre účasť 

 Muži Ženy 

Trať 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2002-2003 2004-2005 2006-2007 

5 km 01:00:00,00 01:01:00,00 01:02:00,00 01:02:30,00 01:03:30,00 01:04:30,00 

 

 

 

 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/


 
 

 
 5/12  

 
 
 

 
Schválene Výborom sekcie diaľkového plávaní dňa: 07.05.2021  

Reprezentácia SR v DP | Plán práce pre RTC 2021 | v4 | dátum poslednej zmeny 18. 5. 2021 12:52:00 
Spracoval: Miroslav Nowak 

Slovenská plavecká federácia 

Za kasárňou  1, 831 03 Bratislava 
tel.: +421 238 105 478 
IČO: 36 068 764, DIČ: 2021658199 
sekretariat@swimmsvk.sk,  www.swimmsvk.sk  
 
 

Pretekári so splneným limitom v roku 2020 pre prípad neuskutočnenia MSR v DP na 

bazéne alebo inej kvalifikačnej súťaži. 

 

Poradí Kategória Muži Ženy 

1. 06-07 Samuel Košťál – 01:01:38,23 (MSR 

DP) 

 

1. 04-05 Kristián Obert – 00:57:55,37 (MSR 

DP) 

O. Ana Šprláková-Zmorová – 01:01:42,04 

(MSR DP) 

2. 04-05 Jakub Poliačik – 00:58:02,73 (8. kolo 

SPDP) 

 

3. 04-05 Filip Polák – 00:59:51,77 (MSR DP)  

1. 02-03 Filip Lányi – 00:57:25,42 (MSR DP)  

2. 02-03 Tomáš Peciar – 00:57:28,89 (8. kolo 

SPDP) 

 

 

Nominácia disciplín: 

Pretekári budú nominovaní do disciplín podľa vekových kategórií.  V prípade nominácie 

minimálne 2 mužov a 2 žien vo veku 16-19 rokov alebo vo veku 14-17 je možná nominácia pretekárov 

do štafety. Nominácia pretekárov do štafety je na základe rozhodnutia VSDP. 

Členovia výboru sekcie diaľkového plávania môžu navrhnúť až dvoch pretekárov, ktorým je 

možné udeliť divokú kartu. Pretekári navrhnutí na divokú kartu musia preukazovať dlhodobú vysokú 

výkonnosť a záujem o reprezentáciu SR v diaľkovom plávaní. Podmienkou pre účasť na divokú kartu 

je odplávanie aspoň dvoch súťaží na otvorenej vode v roku 2020. Pretekári ktorí budú na MEJ 

nominovaní na základe divokej karty, budú nominovaní do disciplíny (alebo disciplín) v ktorej môžu 

získať najviac skúseností, ktoré povedú k ideálnemu rozvoju pretekára. Takisto môžu byť nominovaní 

do štafety, ak štart vo štafete neovplyvní individuálne výsledky reprezentantov nominovaných na 

základe splneného limitu. 

Zloženie realizačného tímu:  

 Vedúci výpravy 

 1 tréner na dvoch pretekárov (výber z osobných trénerov reprezentantov podľa poradia 

v nominácii) 

 Masér alebo fyzioterapeut podľa potrieb tímu a finančných možností sekcie diaľkového plávania 

 Lekár výpravy podľa potrieb tímu a finančných možností sekcie diaľkového plávania 
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 Okrem realizačného tímu sa akcie môžu zúčastniť na požiadanie osobní tréneri plavcov na 

vlastné náklady. Finálne zloženie výpravy a nomináciu na jednotlivé trate na tieto vrcholné 

súťaži schvaľuje VSDP. 

Kri téria pre účasť na majstrovstvá  
sveta juniorov 

Na majstrovstvá sveta juniorov sa môžu kvalifikovať maximálne 2 muži a 2 ženy na trať 

10 km, maximálne 2 muži a 2 ženy na trať 7,5 km a na trati 5 km je možná účasť iba jedného 

pretekára a jednej pretekárky. Maximálny počet pretekárov môže rozhodnutím nominovať športovcov 

na divokú kartu navýšiť VSDP. Limity pre účasť je potrebné zaplávať na majstrovstvách SR v diaľkovom 

plávaní na bazéne v roku 2021 alebo na inom, oficiálnom, podujatí na 50 m bazéne najneskôr do 

30.06.2021. Štart na takomto podujatí musí byť riadne nahlásený pred konaním pretekov na ktorých 

športovec chce limit splniť. Športovci so splneným limitom sa musí zúčastniť aj na majstrovstvách SR 

v diaľkovom plávaní na otvorenej vode v roku 2021. 

V prípade ak sa majstrovstvá SR neuskutoční do 01.04.2021 a pretekári nebudú mať inú 

možnosť splnenia limitu do 20.07.2021 VSDP navrhne nominácii pretekárov podľa výkonnosti 

v roku 2020. Nominovaní pretekári sa budú i v tomto prípade musieť zúčastniť majstrovstiev 

v diaľkovom plávaní na otvorené vode v roku 2021. 

Limity pre účasť 

 Muži Ženy 

Trať 2002-2003 2004-2005 2006-2007 2002-2003 2004-2005 2006-2007 

5 km 00:59:30,00 01:00:30,00 01:01:30,00 01:02:00,00 01:03:00,00 01:04:00,00 

 

Pretekári so splneným limitov v roku 2020 pre prípad neuskutočnenia MSR v DP na 

bazénu alebo inej kvalifikačnej súťaže. 

Poradí Kategória Muži Ženy 

1. 04-05 Kristián Obert – 00:57:55,37 (MSR 

DP) 

O. Ana Šprláková-Zmorová – 01:01:42,04 

(MSR DP) 

2. 04-05 Jakub Poliačik – 00:58:02,73 (8. kolo 

SPDP) 

 

3. 04-05 Filip Polák – 00:59:51,77 (MSR DP)  

1. 02-03 Filip Lányi – 00:57:25,42 (MSR DP)  

2. 02-03 Tomáš Peciar – 00:57:28,89 (8. kolo 

SPDP) 
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Nominácia disciplín: 

Pretekári budú nominovaní do disciplín podľa vekových kategórií.  V prípade nominácie 

minimálne 2 mužov a 2 žien vo veku 16-19 rokov je možná nominácia pretekárov do štafety. Nominácia 

pretekárov do štafety je na základe rozhodnutia VSDP. 

Členovia výboru sekcie diaľkového plávania môžu navrhnúť až dvoch pretekárov, ktorým je 

možné udeliť divokú kartu. Pretekári navrhnutí na divokú kartu musia preukazovať dlhodobú vysokú 

výkonnosť a záujem o reprezentáciu SR v diaľkovom plávaní. Podmienkou pre účasť na divokú kartu 

je odplávanie aspoň dvoch súťaží na otvorenej vode v roku 2020. Pretekári ktorí budú na MSJ 

nominovaní na základe divokej karty budú nominovaní do disciplíny (alebo disciplín) v ktorej môžu 

získať najviac skúseností, ktoré povedú k ideálnemu rozvoju pretekára. Takisto môžu byť nominovaní 

do štafety ak štart v štafete neovplyvní individuálne výsledky reprezentantov nominovaných na základe 

splneného limitu. 

Zloženie realizačného tímu:  

 Vedúci výpravy 

 1 tréner na dvoch pretekárov (výber z osobných trénerov reprezentantov podľa poradia 

v nominácii) 

 Masér alebo fyzioterapeut podľa potrieb tímu a finančných možností sekcie diaľkového plávania 

 Lekár výpravy podľa potrieb tímu a finančných možností sekcie diaľkového plávania 

Okrem realizačného tímu sa akcie môžu zúčastniť na požiadanie osobní tréneri plavcov na 

vlastné náklady. Finálne zloženie výpravy a nomináciu na jednotlivé trate na tejto vrcholné súťaži 

schvaľuje VSDP. 

Olympi jská kval i f ikácia pre OH Tokio  

Na OH kvalifikáciu sa môžu kvalifikovať maximálne 1 muž a 1 žena. Kvalifikovať sa môžu 

iba pretekári, ktorí štartovali na trati 10 km na otvorenej vode. Limit pre účasť je potrebné splniť do 

15.04.2021. Nominačné obdobie na zaplávanie limitov je od 01.01.2020 – 15.04.2021 

Limit pre účasť 

Trať Muži Ženy 

1500 m (50 m bazén) 15:45,00 17:15,00 

 

Nominácia disciplín: 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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Ak bude niektorá z kategórií neobsadená, je možná nominácia 2. pretekára v poradí v opačnej 

kategórii. 

VSDP môže, v prípade ak sa nekvalifikuje žiadny pretekár alebo pretekárka navrhnúť 1 

športovca v každej kategórii na divokú kartu. Na divokú kartu môže byť nominovaný iba športovec ktorý 

v minulosti preukázal výborné výsledky a výkonnosť. Nominácia na divokú kartu môže byť iba v prípade 

dostupných finančných prostriedkov na tuto reprezentačnú akciu. Cieľom takejto nominácie je umožniť 

perspektívnemu pretekárovi alebo pretekárke získať skúsenosti z iného typu súťaže. 

Zloženie realizačného tímu:  

 Vedúci výpravy 

 1 tréner na dvoch pretekárov (výber z osobných trénerov reprezentantov podľa poradia 

v nominácii) 

 Masér alebo fyzioterapeut podľa potrieb tímu a finančných možností sekcie diaľkového plávania 

 Lekár výpravy podľa potrieb tímu a finančných možností sekcie diaľkového plávania 

Okrem realizačného tímu sa akcie môžu zúčastniť na požiadanie osobní tréneri plavcov na 

vlastné náklady. Finálne zloženie výpravy a nomináciu na jednotlivé trate na tejto vrcholné súťaži 

schvaľuje VSDP. 

Financovanie reprezentačného družstva  

Reprezentačné družstvo SR v diaľkovom plávaní je financované z prostriedkov Slovenskej 

plaveckej federácie. Členovia realizačných tímov majú účasť na každej reprezentačnej akcii hradenú 

v plnom rozsahu (pobytové náklady, cestovné, poistenie a iné). Výšku prípadnej finančnej spoluúčasti 

reprezentanta, na nákladoch plánovanej reprezentačnej akcie, navrhuje Výbor sekcie DP podľa 

schváleného rozpočtu. Výška spoluúčasti na reprezentačnej akcii musí byť známa minimálne 45 dní 

pred odchodom na reprezentačnú akciu. V inom prípade je spoluúčasť nulová. 

Spoluúčasť osobných trénerov ktorí sa reprezentačnej akcie zúčastnia na vlastnú žiadosť je 

obvykle 100 %, môže však byť rozhodnutím VSPD znížená.   

Prípadná finančná spoluúčasť reprezentanta alebo iného člena výpravy musí byť uhradená, na 

základe faktúry, do 30 dní po skončení reprezentačnej akcie. Úhradu spoluúčasti reprezentanta môže 

vykonať ktokoľvek, avšak reprezentant musí oznámiť na koho má byť faktúra vystavená. 

Reprezentantovi, ktorý sa plánovaných reprezentačných akcií nezúčastní, nevzniká nárok na finančnú 

a ani inú náhradu. V prípade, že sa nominovaný reprezentant reprezentačnej akcie po oznámení 

nominácie bez včasného a odôvodneného ospravedlnenia nezúčastní, alebo neúčasť bude vyplývať z 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
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neplatnej lekárskej kontroly, porušenia dopingových pravidiel, porušenia súťažných alebo iných 

pravidiel SPF, znáša všetky náklady, ktoré vzniknú zrušením jeho miesta (cestovné, stravné, pobytové, 

príp. iné storno poplatky). 

Prípadná spoluúčasť môže byť vo výnimočných prípadoch reprezentantovi odpustená. 

Reprezentant však musí na vrcholnej akcii preukázať mimoriadnu výkonnosť. V takomto prípade 

o znížení alebo odpustení spoluúčasti rozhoduje VSDP na základe zaplávaného výsledku. 

Účasť na iných medzinárodných 
súťažiach  

Každý reprezentant má možnosť sa zúčastniť medzinárodných pretekov na vlastné náklady, 

keď nie je uvedené inak. Na pretekoch na ktorých reprezentant štartuje pod hlavičkách svojho klubu 

môže štartovať kedykoľvek, ale tento štart musí oznámiť VSDP.  

Na pretekoch na ktorých sa štartuje pod hlavičkou štátu (SVK), ako sú európsky pohár alebo 

svetový pohár, musí byť účasť schválená VSDP. Sprievod pretekára na takýchto pretekoch musí byť 

takisto schválený VSDP. Žiadosť o štart na medzinárodnej súťaži pod hlavičkou SVK musí športovec 

zaslať najneskôr 14 dní pred termínom finálnej prihlášky na podujatí. 

Povinné štarty  

 V roku 2021 sú reprezentanti povinní štartovať na majstrovstvách SR v diaľkovom plávaní na 

bazéne a na majstrovstvách SR na otvorenej vode aspoň na jednej majstrovskej trati. Presné termíny 

súťaží budú zverejnené v kalendári na stránkach Slovenskej plaveckej federácie. V prípade, že 

majstrovské súťaže nebudú vypísané, povinnosť štartu sa ruší. 

Pretekárovi, ktorý sa bude v čase konania uvedených súťaží nachádzať v zahraničí, bude udelená 

výnimka ak o ňu požiadaj. Štart na hore uvedených pretekoch musí nahradiť štartom na inej súťaži. 

Kalendár podujat í  v  diaľkovom plávaní  
pro rok 2021 

1. Kalendár súťaží organizovaných na Slovensku je dostupný na http://bit.ly/dp-2021.  

2. Kalendár súťaži organizovaných v Česku je dostupný na https://www.plavani.info/terminovka/  

3. Kalendár súťaží európských súťaží je dostupný na http://bit.ly/3ootUOC  

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/
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4. Kalendár súťaží svetového pohára je dostupný na https://www.fina.org/discipline/open-

water/calendar  

Sústredenia reprezentačného družstva  

Sústredenia reprezentačných družstiev budú plánované pred každým vrcholným podujatím a 

na základe finančných možností SPF. Nominácie na sústredenia budú schvaľované VSDP pre každé 

sústredenie samostatne. Sústredenia sa môžu zúčastniť aj športovci zaradení do útvarov talentovanej 

mládeže so spoluúčasťou najmenej 50 %. Zoznam aktuálne naplánovaných sústredení bude 

zverejnený na https://swimmsvk.sk/dialkove-plavanie/reprezentacia/2021. 

Pre rok 2021 sa z dôvodov pretrvávajúcich COVID opatrení môže príprava na spoločných 

sústredeniach nahradiť prípravou v klube, alebo čisto s osobným trénerom. V týchto prípadoch 

VSDP schváli finančné príspevky pre nominovaných športovcov alebo pre športovcov v širšej 

nominácii, ktoré budú môcť na prípravu čerpať. Výška príspevku bude záležať na počte 

nominovaných športovcov na reprezentačnú akciu. Príspevok nemusí pokryť všetky náklady na 

prípravu. 

Pred každým vrcholným podujatím bude záverečná spoločná príprava účastníkov pred 

odchodom na podujatie (4 dni) na 50 m bazéne. Sústredenia sú povinné pre plavcov, ktorí sú zaradení 

do reprezentácie SR. Plavci, ktorí sa nachádzajú v zahraničí a nemôžu sa sústredenia zúčastniť, musia 

požiadať o výnimku. 

Antidoping 

Reprezentant má právo pri prvom zaradení do reprezentačného družstva (avšak aj kedykoľvek 

následne), na náklady SPF, byť zaškolený v oblasti antidopingovej regulácie v zmysle legislatívy 

Slovenskej republiky a Svetovej antidopingovej agentúry (WADA), vrátane Svetového antidopingového 

kódexu WADA a používania systému ADAMS.  

Dopingová kontrola v skratke:  

http://www.antidoping.sk/data/files/327_dopingova-kontrola-v-skratke.pdf  

Materiálne vybavenie členov 
reprezentačného družstva  

Športovci a členovia realizačných tímov zaradení do reprezentačného družstva SR v diaľkovom 

mailto:sekretariat@swimmsvk.sk
http://www.swimmsvk.sk/
https://www.fina.org/discipline/open-water/calendar
https://www.fina.org/discipline/open-water/calendar
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plávaní majú nárok na reprezentačné vybavenie. Vybavenie je obstarávané na základe finančných 

možností Sekcie DP. Za základné vybavenie reprezentanta sa považuje pretekárska čiapka, 

pretekárske okuliare a pretekárske plavky pre otvorenú vodu. V prípade ak je predpoklad, že sa 

niektorá reprezentačná akcia bude konať na mieste kde je očakávaná teplota vody pod 20 stupňov 

Celzia je súčasťou základnej výbavy aj súťažný neoprén podľa FINA pravidiel.  

Zoznam reprezentantov zaradených do 
reprezentačného družstva  

Zoznam reprezentantov je zverejnený na https://swimmsvk.sk/dialkove-

plavanie/reprezentacia/2021  

 

1. Tomáš Peciar   2002 DELNI  

2. Filip Lányi    2003 KUPI  

3. Kristián Obert    2005 ORCAB  

4. Jakub Poliačik   2004 ORCAB  

5. Filip Polák    2004 ORCAB  

6. Lukáš Kunic   2004 KUPI  

7. Samuel Košťál     2006 JTBA  

8. Olívia Ana Šprláková Zmorová  2005 KUPI  

 

Spracoval: Sekcia DP SPF 
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