
Kritériá

pre výber do reprezentácie v synchronizovanom /umeleckom/ plávaní

Hlavným cieľom zaradenia pretekára/ky do reprezentácie je dôstojná a zodpovedná
reprezentácia Slovenskej republiky a Slovenskej plaveckej federácie. 

Zaradenie pretekára/ky do reprezentácie v synchronizovanom /umeleckom/ plávaní schvaľuje
v zmysle čl. 41 písm. p) Stanov SPF výkonný orgán SPF - Rada SPF.

 

Rada SPF zaraďuje do reprezentácie v SP pretekára/ky, ktorí splnili kritériá nasledovne:

❖ k 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka
❖ k 1.9. príslušného  kalendárneho roka
❖ výnimočne kedykoľvek počas príslušného kalendárneho roka po splnení kritérií pre

zaradenie alebo ak si to vyžadujú potreby reprezentácie

Zaradenie do reprezentácie s cieľom prípravy na vrcholové podujatia nadobúda účinnosť
dňom podpísania a doručenia dokumentu „Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v
plaveckých športoch”.

Za vrcholové podujatia sa považujú OH, OH-kvalifikácia, MS, ME, súťaže WS, EP, MSJ, MEJ, MS
13-15 ročných, ME 13-15 ročných.

Pretekár/ka sa zaraďuje do reprezentácie v individuálnych disciplínach alebo v kolektívnych
disciplínach. Pretekár/ka zaradený/á do reprezentácie v individuálnych disciplínach sa
automaticky stáva reprezentantom/kou v kolektívnych disciplínach.

Všeobecné kritériá pre zaradenie pretekára/ky do reprezentácie:

❖ - štátne občianstvo Slovenskej republiky
❖ - individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii v zmysle jej stanov a predpisov.

Vekové kritériá pre zaradenie pretekára/ky do reprezentácie sú v súlade s pravidlami FINA a v
súlade s ŠTD na príslušné obdobie.

Reprezentanti/reprezentantky sú zaradené do troch vekových kategórií:

❖ seniori
❖ juniori
❖ mladší juniori
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Reprezentanti/reprezentantky sú zaradení/é do individuálnych a kolektívnych disciplín:

Individuálne disciplíny:

❖ sólo
❖ pár
❖ mixovaný pár

Kolektívne disciplíny:

❖ tím
❖ combo
❖ highlight

Reprezentant/ka, ktorá je reprezentantkou v poslednom roku danej vekovej kategórie a nemá
účasť na súťažiach vyššej vekovej kategórie počas posledných 12-tich mesiacov sa k 1.1.
nasledujúceho roku automaticky presúva do reprezentácie kolektívnych disciplín vyššej
vekovej kategórie.

Výkonnostné kritériá (bodové limity) pre zaradenie športovca do reprezentácie sú
každoročne kontrolované, prípadne prehodnotené k 31.12. daného roka a sú súčasťou tohto
dokumentu ako príloha č.1.

Schválené Radou SPF dňa ...............
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Príloha č.1.

Kritériá

pre výber do reprezentácie v synchronizovanom /umeleckom/ plávaní

platné k 1.9.2022

Do reprezentácie môže byť zaradený športovec/športovkyňa, ktorý/á splnil/splnila v rámci

sledovaného obdobia - 12-tich predchádzajúcich mesiacov nižšie uvedené bodové limity.

Limit je potrebné získať (odplávať) na minimálne dvoch súťažiach.

Pre vekovú kategóriu mladší juniori a vekovú kategóriu  juniori platí obmedzenie počtu zaradených

reprezentantov (sumár v kolektívnych disciplínach) - maximálny počet športovcov v danej vekovej

kategórii je 16. V prípade vyššieho počtu športovcov, ktorí splnili bodové limity má prednosť
športovec/športovkyňa, ktorý/á splnil/a limity v disciplíne pár, sólo a tím s vyššími bodovými

hodnotami.

Pre individuálne disciplíny sú limity pre zaradenie nasledovné:

MLADŠÍ JUNIORI SÓLO PÁR ZMIEŠANÝ PÁR

BODY CELKOVÉ 140,00 136,00 132

BODY ZA POVINNÉ
FIGÚRY

70,00 68,00* 66,00*

BODY ZA VOĽNÉ
ZOSTAVY

70,00 68,00 66,00

*jednotlivo vrátene náhradníčky
**(musia byť splnené všetky tri bodové limity v danej disciplíne)

JUNIORI SÓLO PÁR ZMIEŠANÝ PÁR

BODY ZA TECH.ZOSTAVU 72,00 70,00 68,00

BODY ZA VOĽNÚ
ZOSTAVU

72,50 70,50 68,50
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SENIORI SÓLO PÁR ZMIEŠANÝ PÁR

BODY ZA TECH.ZOSTAVU 75,00 73,00 71,00

BODY ZA VOĽNÚ
ZOSTAVU

75,50 73,50 71,50

Pre kolektívne disciplíny sú limity pre zaradenie nasledovné:

MLADŠÍ JUNIORI PF

BODY ZA POVINNÉ FIGÚRY 63,00

JUNIORI SÓLO PÁR

BODY ZA TECH.ZOSTAVU 67,00* 65,00*

SENIORI SÓLO PÁR

BODY ZA TECH.ZOSTAVU 70,00* 68,00*

*výhľadovo vyžadovať I.VT - cieľ od roku 2024

Schválené Radou SPF dňa ...............
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