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S m e r n i c a   S P F  

Materiálne vybavenie reprezentácií: 
plávanie 

generálny partner SPF – firma A R E N A 

aktualizácia: jún 2022 
 

 
Plávanie: seniorská reprezentácia 
 

1. základné vybavenie seniorskej reprezentácie:  
(obdrží plavec pri podpise Štatútu reprezentanta); platí na každú sezónu (12 mesiacov)  

1.1 . tričko    2x 
1.2. šortky    1x 
1.3. plavecká čapička SVK  2x 
1.4. vak na plavecké pomôcky  1x 
1.5 . reprezentačná súprava  1x 
 
2. doplnkové vybavenie ELITE team k základnému vybaveniu:  

(obdrží plavec pri podpise Štatútu reprezentanta); platí na každú sezónu (12 mesiacov)  
2.1 . tréningové plavky  1x 
2.2. uterák z mikrovlákna  1x 
2.3. plavecké okuliare   1x 

 
3. doplnkové vybavenie pretekárov nominovaných na vrcholnú súťaž (ME, MS):  

(obdrží plavec pred odchodom na vrcholnú súťaž, na ktorú bol nominovaný; (platí iba raz za 12 mesiacov) 
3.1. pretekárske plavky  2x 
3.2. tričko    2x (ME); 3x (MS) 
3.3. ruksak    1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
3.4. plavecké okuliare   1x 
3.5. tréningové plavky  1x 
3.6. plavecká čapička SVK  2x 
3.7. plavecká čapička SVK – s menom 2x (iba so splnenými limity A) 
3.8. plavecká čapička Yakult  2x (iba na MS) 
3.9. osuška    1x 
3.10. cestovná kabela (kufor)  1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
3.11. šlapky    1x 
3.12. mikina    1x 
3.13. teplá bunda / vetrovka / parka 1x (podľa klimatických podmienok súťaže); (pozn: vybavenie platí  

       minimálne na 24 mesiacov) 
 

 

Pozn: Záväzok SPF pre vybavenie reprezentantov a realizačných tímov vychádza: 

a) z aktuálnych finančných možností SPF (konkrétne sekcie plávania) 
b) z aktuálnych možností generálneho dodávateľa  
c) z aktuálnych skladových zásob SPF a špecifických požiadaviek konkrétneho plavca  
d) zo včasného nahlásenia údajov a požiadaviek 

Vybavenie reprezentantov môže byt krátené s vyššie uvedených dôvodov. 
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Plávanie: juniorská reprezentácia 
 

4. základné vybavenie juniorskej reprezentácie:  
(obdrží plavec pri podpise Štatútu reprezentanta); platí na každú sezónu (12 mesiacov)  

4.1 . tričko    1x 
4.2. šortky    1x 
4.3. vak na plavecké pomôcky  1x 

 
5. vybavenie pre nominovaných na MULTISTRETNUTIE:  

(obdrží plavec pred odchodom na vrcholnú súťaž, na ktorú bol nominovaný; (platí iba raz za 12 mesiacov) 
5.1 . tričko    1x  
5.2. šortky    1x (iba nominovaný, ktorí neboli reprezentanti)  
5.3. reprezentačná súprava  1x (iba na zapožičanie) 

 
6. doplnkové vybavenie pretekárov nominovaných na vrcholnú súťaž:  

(obdrží plavec pred odchodom na vrcholnú súťaž, na ktorú bol nominovaný; (platí iba raz za 12 mesiacov) 
6.1 . reprezentačná súprava  1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
6.2. pretekárske plavky  2x (A-limit); 1x ostatný 
6.3. tričko    2x 
6.4. ruksak    1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
6.5. plavecké okuliare   1x 
6.6. tréningové plavky  1x 
6.7. plavecká čapička SVK  2x 
6.8. uterák z mikrovlákna  1x 
6.9. cestovná kabela (kufor)  1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
6.10. šľapky    1x 
6.11. mikina    1x 
6.12. teplá bunda / vetrovka / parka 1x (podľa klimatických podmienok súťaže); (pozn: vybavenie platí  
                 minimálne na 24 mesiacov) 

Plávanie: realizačný tím 
 

7. základné vybavenie realizačného tímu plávania:  
(obdrží člen pred prvou akciu v kalendárnom roku, na ktorú bol nominovaný); platí na každú sezónu (12 mesiacov) 

7.1 . tričko    2x 
7.2. šortky    1x 
7.3 . reprezentačná súprava  1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
7.4. šľapky    1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
7.5. stopky (nie ARENA)  1x (iba pre plaveckých trénerov) 

 
8. doplnkové vybavenie realizačného tímu plávania na vrcholnú súťaž:  

(obdrží člen pred odchodom na vrcholnú súťaž, na ktorú bol nominovaný; (platí iba raz za 12 mesiacov) 
8.1. tričko    2x 
8.2. ruksak    1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
8.3. osuška    1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
8.3. mikina    1x 
8.4. cestovná kabela (kufor)  1x (pozn: vybavenie platí minimálne na 24 mesiacov) 
8.5. teplá bunda   1x (iba na súťaž konajúca sa v chladnom klimatickom páse) 
 

Pozn: Záväzok SPF pre vybavenie reprezentantov a realizačných tímov vychádza: 

a) z aktuálnych finančných možností SPF (konkrétne sekcie plávania) 
b) z aktuálnych možností generálneho dodávateľa  
c) z aktuálnych skladových zásob SPF a špecifických požiadaviek konkrétneho plavca  
d) zo včasného nahlásenia údajov a požiadaviek 

 

Vybavenie reprezentantov môže byt krátené s vyššie uvedených dôvodov. 

V Bratislave, 8. 6. 2022        (vypracoval. R. Havrlant – manažér reprezentácie) 
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