
KRITÉRIA 
Slovenskej plaveckej federácie 
pre zaradenie do Menného zoznamu 

Útvaru talentovanej mládeže SPF diaľkového plávania na rok 2022 
 
 

1. Tieto kritéria stanovujú podmienky pre zaradenie športovcov do Menného zoznamu Útvaru 
talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v diaľkovom plávaní (ďalej len “ÚTM SPF 
diaľkového plávania”). 
 
2. Základným východiskom a účelom týchto kritérií je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre športovú 
činnosť a prípravu športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SPF diaľkového plávania. 
 
3. V diaľkovom plávaní bude podpora talentovanej mládeže sústredená do jedného centra, ktorému 
prináleží príslušné % z rozpočtu SPF priradené na základe smernice o kritériách, účele a rozdelení 
finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov zaradených do Zoznamu talentovaných 
športovcov SPF pre ÚTM SPF diaľkového plávania. 
 
4. Všetci zaradení športovci budú mať rovnakú príležitosť zúčastňovať sa na aktivitách centrálneho 
ÚTM SPF diaľkového plávania v zmysle plánu, ktorý schváli Výbor sekcie diaľkového plávania. 
Neúčasťou na jednotlivých podujatiach zaniká nárok na čerpanie podpory. 
 
5. Pre rok 2022 budú do UTM zaraďovaní jednotliví športovci na základe výsledkov dosiahnutých v 
predchádzajúcom kalendárnom roku. Kritériá pre zaradenie športovca do Útvaru talentovanej mládeže 
v Diaľkovom plávaní. 
 
5.1. Dosiahnutie bodového výsledku (FINA bodovacia tabuľka platná pre predchádzajúci kalendárny 
rok, tj. pre výkony zaplávané v roku 2022 FINA tabuľka 2021) v disciplíne 1500 m voľný spôsob (50 m 
alebo 25 m bazén) alebo dosiahnutie bodového výsledku (FINA bodovacia tabuľka platná pre 
predchádzajúci kalendárny rok, tj. pre výkony zaplávané v roku 2022 FINA tabuľka 2021) v disciplíne 
800 m voľný spôsob (50 m alebo 25 m bazén) pre 13 ročných. 
 
5.2. Odplávanie určeného počtu km na otvorenej vode počas predchádzajúcej sezóny. 
 

Chlapci      Dievčatá 
Disciplína      FINA body   km    Disciplína      FINA body   km 

13. rokov   800 VS             420           5     800 VS    490      5 
14. rokov  1500 VS            460           8    1500 VS  520      8 
15. rokov  1500 VS            510          10    1500 VS  570     10 
16. rokov  1500 VS            550          10    1500 VS  600     10 
17. rokov  1500 VS            580          10    1500 VS  630     10 
18. rokov  1500 VS            610          10    1500 VS  660     10 
19. rokov  1500 VS            650          15    1500 VS  690     15 
20. rokov  1500 VS            690          15    1500 VS  710     15 
21. rokov  1500 VS            730          15    1500 VS  740     15 
22. rokov  1500 VS            750          15    1500 VS  750     15 
 
6. Do zoznamu sú automaticky zaradení všetci reprezentanti v diaľkovom plávaní. 
 

 


