
Plán práce seniorskej reprezentácie SR v plávaní
na obdobie

od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023
(1. aktualizácia platná k 1.1.2023)

Plán práce seniorskej reprezentácie SR v plávaní na rok 2023 vychádza z aktuálnych podmienok v slovenskom
plávaní a koncepcie financovania SPF.

Hlavným cieľom fungovania slovenskej plaveckej reprezentácie seniorov od roku 2023 je štruktúrovaná
podpora prípravy slovenských reprezentantov podľa zaradenia do jednotlivých TEAMov, aj v rámci projektov
diferencovanej prípravy šprintérov, stredno-tratiarov s vytrvalcami, a plavcov perspektívnych pre úspešnú
reprezentáciu Slovenskej republiky vo štafetách.

Hlavné plavecké vrcholy v roku 2023...

Majstrovstvá sveta 2023 (50 m) Fukuoka (JAP) 23.07.–30.07.2023
Svetová Univerziáda 2022 (50 m) Chengdu (CHN) 28.07.–08.08.2023
Majstrovstvá Európy 2023 U23/U21 (50m) Dublin (IRL) 10.-13.08.2023
Majstrovstvá Európy 2023 (25m) Otopeni (RUM) 05.12.–10.12.2023

... s víziou vrcholných podujatí v roku 2024:

Majstrovstvá sveta 2024 (50 m) Doha (CAT) 02.02.–18.02.2024
Majstrovstvá Európy 2024 (50m) ??? (???) jún 2024
Olympijské hry 2024 (50 m) Paris (FRA) 27.07.–03.08.2024
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Výkonnostné kritériá pre zaradenie do seniorského reprezentačného družstva na rok 2023

Metodika výpočtu kritérií pre vstup do reprezentácia je stanovená na základe širšej analýzy výsledkov
vrcholných súťaží MS, ME.

ELITE TEAM: a) pre zaradenie od 1.1.2023
týkajúce sa výkonnosti v nominačnom období od 1.1.2022 do 31.12.2022

b) pre zaradenie od 1.9.2023
týkajúce sa výkonnosti v nominačnom období od 1.1.2023 do 31.08.2023

a) účastníci individuálnych semifinále a finále (resp. do 16. miesta) na OH, MS, a ME v nominačnom
období, s podmienkou m:820/ž:800 FINA bodov

b) medailisti z MEJ a MSJ, YOG v nominačnom období
c) medailisti zo štafiet na MS, ME v nominačnom období
d) dosiahnutie m:840/ž:820 FINA bodov (50m bazén, 25m bazén) na súťažiach s EČZ v nominačnom

období
e) 1 muž + 1 žena podľa pravidiel účasti zástupcov krajín na OH 2024 (znenie pravidiel účasti OH 2024

definuje FINA)

A TEAM: pre zaradenie od 1.1.2023
týkajúce sa výkonnosti v nominačnom období od 1.1.2022 do 31.12.2023

a) dosiahnutie bodovej výkonnostnej hranice m:780/ž:760 bodov FINA (50m bazén, 25m bazén) na
súťažiach s EČZ v nominačnom období

b) do 30. miesta MS, do 20. miesta ME; do 12. miesta MSJ, finalisti MEJ, YOG a medailisti EYOF
v nominačnom období s podmienkou min.m:760/ž:740 FINA bodov

c) medailisti zo štafiet na MSJ, MEJ v nominačnom období

B TEAM (U21): pre zaradenie od 1.1.2023
týkajúce sa výkonnosti v nominačnom období od 1.1.2022 do 31.12.2023

a) muži 20 a 21 roční (roč. 2002 a 2003) a ženy 20 a 21 ročné (roč. 2002 a 2003)
dosiahnutie bodovej výkonnostnej hranicem:755/ž:735 bodov FINA (50m bazén, 25m bazén) v
súťažiach s EČZ v nominačnom období

b) muži 19 roční (roč. 2004); ženy 18 a 19 ročné (roč. 2004 a 2005)
dosiahnutie bodovej výkonnostnej hranicem:740/ž:720 bodov FINA (50m bazén, 25m bazén) v
súťažiach s EČZ v nominačnom období

Poznámka:
 B TEAM sa skladá výlučne zo športovcov v definovaných ročníkoch.
 Juniorskí reprezentanti, ktorí splnia podmienky na zaradenie do seniorskej reprezentácie ELITE TEAM alebo A

TEAM, budú formálne zaradení do seniorskej reprezentácie z dôvodu čerpania výhod pre seniorských
reprezentantov (vybavenie, v odôvodnených prípadoch účasť na súťažiach a sústredeniach, podpora atď.), keďže
ich príprava bude v prvom rade podliehať potrebám RD juniorov.

C TEAM (ÚČASTNÍCI ŠTAFETOVÉHO PROJEKTU):
- v rámci „Štafetového projektu“ môžu byť na návrh reprezentačného trénera na jednotlivé akcie

reprezentácie zaradení plavci vytypovaní na základe doloženej prognózy s cieľom zostavenia štafiet
s vysokou prognózou úspechu na vrcholných súťažiach v predmetnom období (ME, MS, OH) až do
termínu Olympijských hier 2024
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Športovec je zaradený do príslušného TEAMu reprezentačného družstva v prípade splnenia niektorého z vyššie
uvedených kritérií, schválením VSPL a Rady SPF, a to od dátumu podpisu Štatútu reprezentanta do 31. 12.
2023.
Návrh zaradenia do ELITE TEAMu sa eviduje len k dátumu 1.1.2023 za obdobie 1.1.2022-31.12.2022 a k
dátumu 1.9.2023 za obdobie 1.1.2023-31.8.2023.
Návrh zaradenia do A TEAMu nebo B TEAMU sa eviduje k dátumu 1.1.2023 za obdobie 1.1.2022-31.12.2022
alebo kedykoľvek počas kalendárneho roka 2023 pri splnení uvedených výkonnostných kritérií.

Po splnení podmienok zaradenia do seniorskej reprezentácie (po schválení zaradenia a oznámení tejto
skutočnosti) sú športovci (alebo ich osobní tréneri) povinní bez zbytočného odkladu zaslať svoj
harmonogram športovej prípravy (HŠP) - pretekov a tréningových kempov na príslušnom formulári
manažérovi slovenskej reprezentácie (reprezentačnému trénerovi a asistentovi reprezentačného trénera) a
bez zbytočného odkladu tým istým osobám oznamovať akékoľvek zmeny.

Benefity pre reprezentantov ELITE TEAMu
Reprezentant ELITE TEAMu bude mať k dispozícii určený finančný budget pre celoročné čerpanie na kondičné
sústredenia a „kontrolné“ preteky.

 čerpanie finančných prostriedkov z budgetu ELITE TEAM bude podliehať ekonomickým
pravidlám SPF a bude sa riadiť vopred doloženým HŠP uvedeného športovca (každé jedno
čerpanie musí byť spravidla 14 dní pred začiatkom akcie schválené písomným súhlasom
manažéra reprezentácie, ktorý musí na nárokovanú akciu predložiť k schváleniu VSPL návrh
uznesenia)

 pri zostavovaní plánu HŠP reprezentantov ELITE TEAMu by mala byť priorita účasti na
spoločných akciách definovaných v tomto Pláne práce (ak nie je vážny dôvod sa akcie
nezúčastniť)

 do čerpania z budgetu ELITE TEAM sa rátajú vynaložené prostriedky za služby a položky
spojené s pobytom na kondičných sústredeniach (športovec, tréner*, sparingpartner,
kondičný tréner*, fyzioterapeut* apod.), alebo spojené s účasťou na „kontrolných“ pretekoch
(športovec, tréner*)

 do čerpania z budgetu ELITE TEAM sa nerátajú spoločné prípravné a aklimatizačné
sústredenia pred vrcholnými pretekmi (ME, MS, OH) a vrcholné preteky, ako aj povinné
domáce preteky (Grand prix Slovakia, Slovakia swimming cup); tieto akcie budú finančne
pokryté pre nominovaných pretekárov priamo z rozpočtu reprezentácie – v termínoch
uvedených v tomto Pláne práce

 výška finančného budgetu pre každého reprezentanta ELITE TEAMu bude oznámená
športovcom a ich osobným trénerom najneskôr do konca februára 2023 (do tej doby môže
každý reprezentant čerpať zálohový finančný budget 5.000€)

 Reprezentant ELITE TEAMu má nárok na rozšírené vybavenie ARENA podľa smernice
o vybavení reprezentanta platné od 1.1.2023.

 Reprezentant ELITE TEAMu bude mať nárok na riešenie individuálnych požiadaviek, ktoré sa
nemusia priamo zhodovať s nastaveným PP, ktoré by s patričným odôvodnením mali pomôcť
v príprave na úspešnú reprezentáciu na vrcholných súťažiach smerujúcich k nominácii na OH
2024.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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*náklady na osoby v realizačnom tíme budú rozrátané medzi plavcov, ktorých bude mať pridelených na danej
akcii
*náklady na osoby v realizačnom tíme sa nerátajú z budgetu plavca v prípade akcií uvedených v Pláne práce
(tréner zaradený do realizačného tímu akcií uvedených v Pláne práce je hradený z reprezentačného rozpočtu SPF)

Benefity pre reprezentantov v A TEAMu a B TEAMu dlhodobo trénujúcich v zahraničí
Dole uvedené benefity sa vzťahujú iba pre reprezentantov A TEAMu, alebo B TEAMu, ktorí sa dlhodobo
pripravujú v zahraničí. Týmto bude vyčlenený určený finančný budget pre celoročné čerpanie na kondičné
sústredenia a „kontrolné“ preteky.

 čerpanie finančných prostriedkov zo stanoveného budgetu reprezentanta A TEAMu a
B TEAMu dlhodobo trénujúceho v zahraničí bude podliehať ekonomickým pravidlám SPF
a bude sa riadiť vopred doloženým HŠP každého športovca (každé jedno čerpanie musí byť
spravidla 14 dní pred začiatkom akcie schválené písomným súhlasom manažéra
reprezentácie, ktorý musí na nárokovanú akciu predložiť k schváleniu VSPL návrh uznesenia)

 pri zostavovaní plánu HŠP reprezentantov A TEAMu a B TEAMu by mala byť priorita účasti na
spoločných akciách definovaných v tomto Pláne práce, (ak nie je vážny dôvod sa akcie
nezúčastniť)

 do čerpania z budgetu sa nerátajú spoločné prípravné sústredenia pred vrcholnými pretekmi
(ME, MS, OH) a vrcholné preteky, ako aj povinné domáce preteky (Grand prix Slovakia,
Slovakia swimming cup); tieto akcie budú finančne pokryté pre nominovaných pretekárov
priamo z rozpočtu reprezentácie – v termínoch uvedených v tomto Pláne práce

 výška finančného budgetu pre každého reprezentanta A TEAMu a B TEAMu bude oznámená
športovcom a ich osobným trénerom najneskôr do konca februára 2023 (do tej doby môže
každý reprezentant A TEAMu dlhodobo trénujúci v zahraničí čerpať zálohový finančný budget
2.000€, B TEAMu 1.500€)

 do čerpania z budgetu ELITE TEAM sa rátajú vynaložené prostriedky za služby a položky
spojené s pobytom na kondičných sústredeniach (športovec, tréner*, sparingpartner,
kondičný tréner*, fyzioterapeut* apod.), alebo spojené s účasťou na „kontrolných“ pretekoch
(športovec, tréner*)

 Reprezentant A TEAMu a B TEAMu, ktorý sa pripravuje v súvislom tréningovom programe
v zahraničí iba časť roka, bude mať stanovené čerpanie tohto budgetu v pomernej výške.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*náklady na osoby v realizačnom tíme budú rozrátané medzi plavcov, ktorých bude mať pridelených na
danej akcii *náklady na osoby v realizačnom tíme sa nerátajú z budgetu plavca v prípade akcií uvedených
v Pláne práce (tréner zaradený do realizačného tímu akcií uvedených v Pláne práce je hradený
z reprezentačného rozpočtu SPF)
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Zoznam reprezentantov k 1. januáru 2023 podľa výkonnostného kritéria A

Doplnenie zoznamu reprezentantov k 1. 1. 2023.

ELITE TEAM: Nagy R., Podmaníková A., Potocká T., Duša M., Trníková N., Slušná L.

A TEAM: Halas A., Ripková Z., Poliačik J., Dikácz B., Cibulková M., Klobučník T., Rosipal A.,
Jablčník F., Vadovičová N., Ivan T., Hrnčárová A.*, Polčič R.*, Košťál*

B TEAM: Kupčová S., Folťan P., Šprláková-Zmorová O.A., Dema L., Peciar T., Kušík A.

*v roku 2023 reprezentanti aj v juniorskej kategórii

Aktualizácie zoznamu zaradených reprezentantov budú zverejnené na stránkach SPF a v aktualizáciách Plánu
práce seniorskej reprezentácie, o ktorých vždy budú osobní tréneri reprezentantov bezodkladne informovaní.

Vyradenie zo seniorského reprezentačného družstva

Reprezentant SR stráca štatút reprezentanta:
1. Dňom vyradenia z reprezentácie rozhodnutím Rady SPF na základe neplnenia kritérií a podmienok pre

zaradeniedoreprezentácie.
2. Dňom zistenia pozitívneho testovania na užitie zakázaných podporných látok, či iného porušenia

antidopingovejregulácie.
3. Na základe rozhodnutia príslušného disciplinárneho orgánu ovylúčení z reprezentácie.
4. Dňom ukončenia aktívnej športovej činnosti reprezentanta,
5. Dňom vzdania sa reprezentácie Slovenskej republiky.
6. Neodôvodneným a neospravedlneným odmietnutím reprezentovať Slovenskú republiku.

Osoby zúčastňujúce sa na aktivitách seniorského reprezentačného družstva

Generálny sekretár SPF:
Ivana Lange mobil: +421 903 727 778 e-mail: gen.sekretarSPF@swimmsvk.sk

mobil: +43 699 17950144 e-mail: lange.ivana@gmail.com

Manažér reprezentácie a reprezentačný tréner seniorskej reprezentácie:
Mgr. Roman Havrlant mobil: +421 903 207 588 e-mail: havrlant@swimmsvk.sk

mobil: +420 608 853 216 e-mail: roman.havrlant@gmail.com

Hlavný asistent reprezentačného trénera seniorskej reprezentácie:
Tomáš Trešl mobil: +421 903 613 222 e-mail: serdinov@seznam.cz

realizačný tím:
asistenti repre. trénera: osobní tréneri zahrnutých reprezentantov*
maséri / fyzioterapeuti: budú doplnení podľa potreby
video analytik: podľa možností analytickej skupiny umimplavat.cz
mentálny tréner: bude doplnený podľa potreby
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Zloženie realizačného tímu na jednotlivých podujatiach bude podliehať
a) aktuálnej nominácii manažéra reprezentácie v závislosti od definovaných kritérií (súťaže) alebo

možností členov realizačného tímu
b) schválení VSPL a Radou SPF

Pozn: Plaveckí tréneri nominovaní na kondičné reprezentačné sústredenia môžu požiadať manažéra
reprezentácie o zaradenie do nominácie na príslušné kondičné sústredenie až dvoch svojich klubových
zverencov, ktorí aktuálne preukazujú dostatočne vysokú výkonnosť, aby mohli plniť úlohu adekvátnych
sparingpartnerov pri nominovanej skupine reprezentantov. Zverenci - sparingpartneri za finančných
podmienok nižšie špecifikovaných.

Plaveckí tréneri nominovaní na prípravné reprezentačné sústredenia (pred definovanou súťažou) môžu
požiadať manažéra reprezentácie o zaradenie do nominácie na príslušné prípravné sústredenie až dvoch
svojich klubových zverencov, ktorí sú aktuálne zaradení v reprezentácii juniorov alebo seniorov, a ich
aktuálna výkonnosť je preukázateľne natoľko vysoká, aby mohli plniť úlohu adekvátnych sparingpartnerov
pre konkrétneho nominovaného plavca, alebo nominovanú skupinu plavcov. Zverenci - sparingpartneri za
finančných podmienok nižšie špecifikovaných.

Manažér reprezentácie je povinný zvážiť nomináciu sparingpartnerov na sústredení seniorskej reprezentácie
tiež vzhľadom ku všetkým okolnostiam organizácie sústredenia.

Konečná nominácia všetkých členov reprezentačných akcií podlieha schváleniu VSPL a Rady SPF.

*Pri nominácii na reprezentačné sústredenia budú mať prednosť osobní tréneri plavcov, ktorí na Slovensku dlhodobo
trénujú. Prípadné nominácie osobných zahraničných trénerov plavcov dlhodobo pôsobiacich mimo územia Slovenska sú
podmienené včasným zaslaním žiadosti príslušného športovca (alebo jeho zahraničného trénera) o účasť na príslušnom
podujatí manažérovi reprezentačného družstva. Konečné posúdenie žiadosti podlieha schváleniu VSPL a Radou SPF.

*Nominácie trénerov na reprezentačné súťaže sú definované nižšie pri každej súťaži.

Komunikácia manažéra reprezentačného družstva s osobnými zahraničnými trénermi sa bude uskutočňovať
predovšetkým prostredníctvom príslušného športovca – reprezentanta. O priamu komunikáciu medzi
manažérom a osobným zahraničným trénerom môže požiadať príslušný reprezentant.

Poznámka: Oficiálne reprezentačné dokumenty SPF nebudú preložené do iných jazykov.

Spoločné akcie reprezentačného družstva seniorov

 Organizácia spoločných akcií reprezentácie podlieha aktuálnym finančným možnostiam SPF.

Reprezentačné súťaže
13.-16.04.2023 Swim Open Stockholm (50m) ELITE + A TEAM** Stockholm SWE
21.-23.04.2023 ATUS Graz Trophy (50m) A TEAM** + B TEAM Graz AUT
máj* 2023 Mare Nostrum (výber) (50m) *17.-18.5. / 20.-21.5. Barc./Monaco ESP/MNC
23.-30.07.2023 Majstrovstvá sveta (50m) Fukuoka JAP
28.07.-08.08.2023 Letná svetová Univerziáda (50m) Čchengu-Tu CHN
10.-13.08.2023 Majstrovstvá Európy U23m/U21w (50m) Dublin IRL
november 2023 SP alebo iný ISM podľa vlastného výberu (25/50) ??? ???
december 2022 Majstrovstvá Európy v krátkom bazéne (25m) Otopeni RUM
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**výber z 1 pretekov (Stockholm predpoklad 12 plavcov)
Nominácia trénerov na preteky reprezentácie mimo MS, LU, ME z reprezentačného rozpočtu SPF max. 1 tréner
na 4 plavcov (podľa aktuálneho stavu FINA bodov za rok 2022 a 2023 a prípadne podľa počtu osobných
zverencov. O konečnej nominácii realizačného tímu rozhoduje VSPL, resp. Rada SPF.

Povinné súťaže (neorganizuje reprezentácia)
26.05. - 28.05.2023 Grand prix Slovenska 2023 (50m) Šamorín

Reprezentanti budú štartovať pod hlavičkou klubu, ale bude im odpustené štartovné a
uhradené pobytové náklady (100% preplatenia pobytových nákladov – účastníci MS,
MSJ, MEJ, EYOF v roku 2022 + limitári MS, MSJ, MEJ, EYOF 2023; 50% preplatenia
pobytových nákladov reprezentanti bez účasti na vrcholných podujatiach). Návrh na
uznesenie pripraví reprezentačný tréner.

09.06. - 11.06.2023 Letné majstrovstvá Slovenska juniorov a seniorov 2023 (50m) ???
20.10. - 22.10.2023 Slovakia swimming cup 2023 (25m) Šamorín

Reprezentanti budú štartovať pod hlavičkou klubu, ale bude im odpustené štartovné a
uhradené pobytové náklady (100% preplatenia pobytových nákladov – účastníci MS,
MSJ, MEJ, EYOF v roku 2022, 2023 + limitári ME25 2023, MS 2024; 50% preplatenia
pobytových nákladov reprezentanti bez účasti na vrcholných podujatiach). Návrh na
uznesenie pripraví reprezentačný tréner.

15.12. - 17.12.2023 Zimné majstrovstvá Slovenska seniorov a juniorov 2023 (25m) ???

Povinná účasť na uvedených podujatiach platí iba v prípade, keď termínovo nekolidujú s inou vrcholnou
súťažou, na ktorú bol reprezentant nominovaný.
Povinné súťaže platí aj pre plavcov ELITE TEAMu. V prípade vážnych dôvodov je povinný sa každý reprezentant
z týchto pretekov včas ospravedlniť manažérovi reprezentácie (alebo uviesť vopred dôvody ospravedlnenia
v HŠP).

Predbežné dátumy reprezentačných sústredení

(uvedené počty dní plánovaných akcií sú orientačné a budú sa priebežne upresňovať a oznamovať)
A) Akcie zamerané pre prípravu krátkych tratí:

január/február 2023 14 dní kondičné sústredenie (letné podmienky) (JAR)
február/marec 2023 5 dní špecifické šprintérske sústredenie (flum) (GER) max. 6 šprintérov
apríl/máj 2023 10 dní kondičné sústredenie + flum (ESP)
2. pol. júna 2023 10 dní prípravné sústredenie pre účastníkov MS 2023 (Šamorín)
júl 2023 12 dní aklimatizačný kemp pred MS (Asia)
sept./október 2023 5 dní testovacie sústredenie (flum) (GER) max. 6 šprintérov
november 2023 10 dní kondičné sústredenie (25m) (Zakopané)

B) Akcie zamerané pre prípravu stredných a dlhých tratí:
január – február 2023 14 dní kondičné sústredenie (horské) (Rabenberg - GER)
február/marec 2023 10 dní kondičné sústredenie (Poprad)
apríl/máj 2023 10 dní kondičné sústredenie + flum (ESP)
2. pol. júna 2023 10 dní prípravné sústredenie pre účastníkov MS 2023 (Šamorín)
júl 2023 12 dní aklimatizačný kemp pred MS (Asia)
október 2023 12 dní kondičné sústredenie (50m) (Poprad)
november 2023 10 dní kondičné sústredenie (25m) (Zakopané)
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Pozn: Manažér reprezentácie si vyhradzuje právo v prípade vážnych dôvodov a nepredvídateľných okolností
upraviť v priebehu sezóny termíny sústredení. O úprave termínu v takomto prípade bude ihneď informovať
všetkých reprezentantov a ich trénerov.
Realizácia sústredení bude závislá od momentálnej finančnej situácie SPF.

 Prípravných a aklimatizačných sústredení pred vrcholnou súťažou sa zúčastňujú plavci so splnenými
kritériami pre danú súťaž.

 V prípade priaznivých podmienok v mieste pobytu sa akcie môžu zúčastniť sparingpartneri reprezentantov
na návrh manažéra reprezentácie, a to s finančnou spoluúčasťou 100% nákladov na pobyt a dopravu a
(alebo z finančného rozpočtu plavca).

 V prípade, že sa nominovaný plavec riadne a včas neospravedlní z podujatia, znáša všetky náklady, ktoré
vzniknú zrušením rezervácie a ďalšie potrebné náklady (cestovné, pobyt, iné storno poplatky). Zároveň je
takýto športovec v hrozbe disciplinárneho konania.

 V prípade zrušenia účasti nominovaného plavca na kondičnom sústredení bez možnosti storna nákladov
môže byť toto miesto na návrh manažéra reprezentácie ponúknuté náhradníkovi.

Dodatok
 Účasť nereprezentantov na reprezentačných podujatiach podlieha včasnej žiadosti klubu na manažéra

reprezentácie a schváleniu VSPL a Rade SPF.

Zloženie realizačného tímu pre kempy:
Návrh na zloženie realizačného tímu predkladá reprezentačný manažér a podlieha schváleniu VSPL a Rady SPF.

Materiálové vybavenie

Materiálne vybavenie reprezentantov a členov realizačného tímu vyplýva zo smernice SPF a rieši sa priebežne,
podľa možností SPF.

Povinnosťou SPF je vybaviť všetkých členov tímu na vrcholné súťaže materiálnym vybavením v takom rozsahu
a kvalite, aby všetci nominovaní mohli dôstojne reprezentovať seba, SPF a Slovenskú republiku.

Povinnosťou plavcov a členov realizačného tímu je používanie reprezentačnej výbavy SPF vyplývajúcich zo
zmluvných parametrov generálneho partnera SPF a pravidiel FINA.

Kvalifikačné kritériá pre najvyššie súťaže

Cieľom nominácie športovcov na vrcholné súťaže je dôstojné a zodpovedné zastúpenie Slovenskej republiky,
Slovenskej plaveckej federácie a slovenských plaveckých klubov. Od každého nominovaného pretekára sa
očakáva, že bude mať tímový prístup a maximálne nasadenie v každom individuálnom štarte alebo vo štafete.

 Kritériá účasti na jednotlivých reprezentačných podujatiach sú uvedené nižšie.
 Pre splnenie limitov sú uznané len výkony dosiahnuté na oficiálnych pretekoch, ktoré sa merajú EČZ.
 Výsledky zaplávané v štafetách (okrem prvého úseku) a individuálne pokusy sa pre splnenie limitov

neuznávajú.
 Limity pre vrcholné súťaže, ktoré sa konajú na 50 m bazéne, sa uznávajú len z 50 m bazéna.
 Nominácie na najvyššie súťaže, ktoré sa konajú v 25 m bazéne, sa berú z času plávaného na 25 m aj 50 m

bazéne.
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 Ak v jednej disciplíne splní viac pretekárov príslušný limit na vrcholnú súťaž, športovci budú nominovaní
predovšetkým podľa hodnoty plaveckých časov (prekročenia limitu) a podľa stanoveného počtu
športovcov každej krajiny pre každú disciplínu.

 Rozhodujúcim kritériom pre možnú nomináciu pretekárov do "doplnkových" disciplín je ich poradie v
štatistikách za rozhodujúce obdobie a počet športovcov každej krajiny, ktorí môžu súťažiť v každej
disciplíne.

 V prípade, že nikto nesplní predpísaný limit (neuplatňuje sa v prípadoch, keď limity stanoví FINA alebo LEN),
môže manažér reprezentácie v potrebnej lehote navrhnúť VSPL a Rade SPF mimoriadnu nomináciu až
štyroch plavcov na základe najbližšieho priblíženia k limitu.

 Účasť na vrcholových podujatiach je podmienená účasťou reprezentantov aspoň v jednom z posledných
dvoch M-SR pred podujatím. VSPL môže udeliť výnimku pre túto podmienku zo závažných dôvodov na
základe písomnej žiadosti športovca (trénera alebo zákonného zástupcu), napríklad z dôvodu choroby,
štúdia alebo pobytu v zahraničí, mimoriadnych nepredvídateľných situácií atď.

Metodika stanovovania limitov pre najvyššie súťaže

Pre vybrané vrcholné súťaže stanovuje limity FINA alebo LEN.

V prípadoch, keď je možné stanoviť limit SPF pre príslušnú súťaž, vyhradzuje si SPF právo tieto limity stanoviť.
V takom prípade je metodika stanovených limitov vysvetlená u príslušnej súťaže.

Majstrovstvá sveta (50m), 23.07.–30.07.2023, Fukuoka (JAP)

ProgramMS:
https://www.fina.org/competitions/1/20th-fina-world-championships-fukuoka-2022/schedule?phase=All&disciplines=

Limity pre účasť:

MUŽI MS 50 ŽENY
Limit A Limit B 2023 Limit A Limit B
0:22,12 0:22,89 50 VS 0:25,04 0:25,92
0:48,51 0:50,21 100 VS 0:54,25 0:56,15
1:47,06 1:50,81 200 VS 1:58,66 2:02,81
3:48,15 3:56,14 400 VS 4:10,57 4:19,34
7:53,11 8:09,67 800 VS 8:37,90 8:56,03
15:04,64 15:36,30 1500 VS 16:29,57 17:04,20
0:25,16 0:26,04 50 Z 0:28,22 0:29,21
0:54,03 0:55,92 100 Z 1:00,59 1:02,71
1:58,07 2:02,20 200 Z 2:11,08 2:15,67
0:27,33 0:28,29 50 P 0:31,02 0:32,11
0:59,75 1:01,84 100 P 1:07,35 1:09,71
2:10,32 2:14,88 200 P 2:25,91 2:31,02
0:23,53 0:24,35 50 M 0:26,32 0:27,24
0:51,96 0:53,78 100 M 0:58,33 1:00,37
1:56,71 2:00,79 200 M 2:09,21 2:13,73
1:59,53 2:03,71 200 PP 2:12,98 2:17,63
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4:17,48 4:26,49 400 PP 4:43,06 4:52,97

● Limity A (stanovila FINA: limit FINA A) (nominačné obdobie 01.03.2022 do 11.06.2023)
● Limity B (stanovila FINA: limit FINA B) (nominačné obdobie 01.03.2022 do 11.06.2023)

Účasť plavcov v individuálnych disciplínach na MS s limitom A alebo B je podmienená pravidlami FINA.
Účasť plavcov v štafetách na MS je podmienená pravidlami FINA.

 V každej disciplíne môžu štartovať maximálne 2 plavci za krajinu.
 Ak plavci splnili limit B v určitej disciplíne, môže v nej štartovať iba 1 plavec, ak plavci splnili limit A v

určitej disciplíne, môžu v nej štartovať 2 plavci za krajinu.
 Limity je možné splniť len na oficiálnych kvalifikačných pretekoch schválených FINA.
 Do štafiet môžu byť nominovaní iba plavci minimálne s limitom B. (toto pravidlo FINA ešte prehodnocuje)
 Výkony plavcov z nominačného obdobia sa zoradia podľa % plnenia predpísaného limitu a podľa daného

poradia v konkrétnej disciplíne % prekročením limitu.


Zloženie realizačného tímu

 Veľkosť a zloženie realizačného tímu závisí od počtu plavcov, ktorí sa zúčastňujú na podujatí (podľa kritérií
FINA)

 Reprezentačný tréner alebo iná poverená osoba v prípade nemožnosti účasti reprezentačného trénera
 Prednostne tréneri plavcov s limitom A, ak to umožňujú kritériá FINA zoradenie podľa % prekročenia limitu

A.
 Ďalej tréneri nominovaných plavcov v počte, ktorý umožňuje predpis súťaže v poradí podľa prekročenia

limitu B.
 SPF si vyhradzuje právo na nomináciu iba 1 osobného zahraničného trénera (prednostne podľa

prekročenia limitu jeho pretekára).
 1 fyzioterapeut (masér) do počtu 10 plavcov; 2 fyzioterapeuti (maséri) od 11 a viacej plavcov (ak to

umožňujú predpisy súťaže a v prípade priaznivého rozpočtu SPF)

Rozhodnutie o konečnom zložení realizačného tímu aj nominácie plavcov na návrh manažéra reprezentácie
podlieha konečnému schváleniu VSPL a Rady SPF.

Financovanie účasti na podujatí

 Športovci a členovia realizačného tímu majú podujatie plne hradené SPF.
 V prípade neúčasti športovca na podujatí z iného ako závažného dôvodu, znáša tento všetky náklady, ktoré

vznikli zrušením jeho účasti po dátume uzatvorených rezervácií (cestovné, pobyt, iné storno poplatky) a
zároveň sa dopúšťa disciplinárneho konania.

Účasť ostatných trénerov na podujatí

Nenominovaný osobní tréneri športovcov sa môžu zúčastniť podujatia na vlastnú žiadosť, ktorú schvaľuje VSPL
a Rada SPF. V tomto prípade SPF platí trénerom akreditačný poplatok. Schválené osoby nebudú súčasťou
oficiálnej výpravy SPF, zabezpečujú si a platia si všetky pobytové a cestovné náklady.
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Letná svetová Univerziáda (50m), 28.07.-08.08.2023, ČCHENG-TU (CHN)
Predpokladaný program LSU 2023 (akcia preložená z roku 2021)

1. deň 2. deň 3. deň 4. deň 5. deň 6. deň 7. deň
rozplavby rozplavby rozplavby rozplavby rozplavby rozplavby rozplavby
400 VS M 200 VS M 200 M M 200 P Ž 200 Z M 50 P Ž 400 VS Ž

50 M Ž 100 P Ž 200 PP Ž 100 VS M 200 VS Ž 50 VS M 400 PP M

100 Z M 200 PP M 200 P M 100 M Ž 100 M M 200 M Ž 4x100 Pšt Ž

400 PP Ž 100 VS Ž 100 Z Ž 800 VS M 50 Z Ž 50 VS Ž 4x100 Pšt M

100 P M 1500 VS M 50 Z M 4x200 VS Ž 50 P M 4x200 VS M
200 Z Ž 1500 VS Ž 800 VS Ž
50 M M

4x100 VS Ž
4x100 VS M

Semifinále
/finále

Semifinále
/finále

Semifinále
/finále

Semifinále
/finále

Semifinále
/finále

Semifinále
/finále finále

400 VS M 50M M 1500 VS M 1500 VS Ž 800 VS M 800 VS Ž 50 VS Ž

50 M Ž 100 VS Ž 200 P M 200 PP Ž 200 VS Ž 50 P Ž 50 VS M

100 Z M 50 M Ž 200 PP Ž 100 VS M 100 M M 100 M M 50 P Ž

400 PP Ž 100 P M 200 VS M 100 M Ž 200 P Ž 200 VS Ž 200 M Ž

100 P M 100 P Ž 100 P Ž 200 P M 100 VS M 50 VS M 400 PP M

200 Z Ž 200 PP M 200 M M 100 Z Ž 50 Z Ž 50 Z Ž 400 VS Ž

50 M M 200 Z Ž 100 VS Ž 200 M M 200 Z M 200 Z M 4x100 Pšt Ž

4x100 VS Ž 200 VS M 200 PP M 200 P Ž 100 M Ž 200 M Ž 4x100 Pšt M

4x100 VS M 100 Z Ž 50 Z M 50 P M 50 P M
50 Z M 4x200 VS Ž 50 VS Ž

4x200 VS M
Poznámka: zvýraznené disciplíny = finále
V každej disciplíne môžu štartovať maximálne 2 pretekári za štát.

Športovci študujúci alebo pracujúci v zahraničí oznámia manažérovi reprezentácie do 1. marca 2023 svoj
záujem o účasť na LSU. Podmienkou je potvrdenie výkonov zaplávaných v nominačnom období sekretariátu
SPF najneskôr do 20.5.2023. V prípade nominácie na LSU je potrebné uviesť, v ktorých disciplínach má
športovec záujem štartovať.
Kritériá účasti:
 študent vysokej školy/univerzity alebo absolvent z rokov 2020, 2021, 2022 a 2023,
 narodený 1.1.1996 – 31.12.2005 (18 až 27 rokov) – veková hranica je nastavená tak, že sa môžu zúčastniť

študenti, ktorí boli oprávnení sa zúčastniť aj v roku 2021 v pôvodnom termíne Univerziády.
 Nominácie budú pravdepodobne* obmedzené od SAUŠ na 4 plavcov (2 muži a 2 ženy); 2 miesta pre

realizačný tím.
 Nominačné obdobie 01.2022 – 05.2023 (termíny sa budú upresňovať s informáciami od SAUŠ)
 Výkonnostným kritériom nominácie sú FINA body na 50 m bazéne v určenom nominačnom období v

dvoch disciplínach (z ktorých aspoň jedna musí byť olympijská).
 SPF navrhne SAUŠ nomináciu športovcov podľa konečného prideleného počtu miest.

*obmedzenia počtu stanovuje SAUŠ na základe viacerých faktorov, ktoré SPF neovplyvňuje
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Zloženie realizačného tímu
 Poverený tréner manažérom reprezentácie ako vedúci plaveckej výpravy (primárne vyberaný z osobných

trénerov nominovaných plavcov). Táto osoba nemôže byť zahraničný tréner, ktorý nie je evidovaný v SPF.
 2. tréner poverený manažérom reprezentácie (primárne vyberaný z osobných trénerov nominovaných

plavcov).
 V prípade potreby iná nominovaná osoba rozhodnutím VSPL a Rady SPF.
 Počet a špecifikácia nominovaných osôb realizačného tímu sa riadi pravidlami SAUŠ.
 Rozhodnutie o konečnej nominácii športovcov a realizačného tímu podlieha schváleniu VSPL, Rady SPF a

SAUŠ

Financovanie účasti na podujatí

 Nominovaní športovci a tréneri majú pobytové náklady a dopravu na preteky platené SAUŠ v plnom
rozsahu.

 Nominovaným plavcom poskytne SPF nad rámec vybavenia SAUŠ plavecké materiálne vybavenie ARENA
(1x pretekárske plavky, 1x plavecké okuliare, 2x plaveckú čapičku).

Majstrovstvá Európy U23/U21 (50m), 10.-13.08.2023, Dublin (IRL)
ProgramME U23/U21: ???
Limity pre účasť: ???
Nominačné obdobie pre ME U23/U21 (stanovené SPF): 01.01.2023 – ??? 2023 (na pretekoch s EČZ)
Všetky údaje k pretekom za SPF budú doplnené po doručení oficiálnych informácií z LEN o organizácii akcie.

Majstrovstvá Európy (25m), 05.12.–10.12.2023, Otopeni (ROU)
ProgramME25: https://www.len.eu/calendar/full-calendar/?year=2023

Limity pre účasť:
MUŽI ME 25 ŽENY

Limit A Limit B Limit C CT (25) CT (50) 2023 Limit A Limit B Limit C CT (25) CT (50)
0:21,64 0:21,86 0:22,07 0:22,29 0:23,12 50 VS 0:24,86 0:25,11 0:25,36 0:25,61 0:26,44

0:47,78 0:48,26 0:48,74 0:49,22 0:51,49 100 VS 0:54,33 0:54,88 0:55,42 0:55,97 0:57,61

1:45,41 1:46,46 1:47,51 1:48,59 1:51,47 200 VS 1:58,76 1:59,94 2:01,13 2:02,34 2:05,30

3:44,68 3:46,93 3:49,18 3:51,47 3:59,99 400 VS 4:10,48 4:12,98 4:15,49 4:18,04 4:20,95

7:49,35 7:54,04 7:58,74 8:03,52 8:13,06 800 VS 8:37,42 8:42,59 8:47,77 8:53,05 8:59,14

14:55,75 15:04,71 15:13,67 15:22,81 15:49,48 1500 VS 16:45,77 16:55,83 17:05,89 17:16,14 17:19,16

0:24,00 0:24,24 0:24,48 0:24,72 0:26,48 50 Z 0:27,32 0:27,59 0:27,87 0:28,15 0:30,06

0:51,83 0:52,35 0:52,87 0:53,40 0:57,29 100 Z 0:59,58 1:00,18 1:00,78 1:01,38 1:04,24

1:55,58 1:56,73 1:57,89 1:59,07 2:06,17 200 Z 2:09,14 2:10,43 2:11,72 2:13,04 2:18,00

0:27,00 0:27,27 0:27,54 0:27,82 0:28,94 50 P 0:30,78 0:31,09 0:31,40 0:31,71 0:32,54

0:58,46 0:59,04 0:59,63 1:00,22 1:01,97 100 P 1:06,43 1:07,09 1:07,76 1:08,43 1:10,39

2:07,74 2:09,02 2:10,30 2:11,60 2:18,14 200 P 2:24,67 2:26,11 2:27,56 2:29,04 2:33,89

0:23,09 0:23,32 0:23,55 0:23,79 0:24,36 50 M 0:26,56 0:26,83 0:27,09 0:27,36 0:27,42

https://www.len.eu/calendar/full-calendar/?year=2023
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0:51,39 0:51,90 0:52,42 0:52,94 0:54,79 100 M 0:59,15 0:59,74 1:00,34 1:00,94 1:01,95

1:57,04 1:58,21 1:59,38 2:00,57 2:03,37 200 M 2:11,46 2:12,77 2:14,09 2:15,43 2:17,98

0:54,17 0:54,71 0:55,25 0:55,80 x 100 PP 1:01,11 1:01,72 1:02,33 1:02,96 x

1:58,61 1:59,80 2:00,99 2:02,20 2:07,07 200 PP 2:12,89 2:14,22 2:15,55 2:16,90 2:21,70

4:12,84 4:15,37 4:17,90 4:20,48 4:30,56 400 PP 4:43,26 4:46,09 4:48,93 4:51,81 5:00,27

● Limity A stanovila SPF *1 (pre obdobie 11.2022 do 10.2023) istá účasť *2

● Limity B stanovila SPF (+1% k limitom A) (pre obdobie 11.2022 do 10.2023) podmienená účasť *2,3

● Limity C stanovila SPF (+2% k limitom A) (pre obdobie 11.2022 do 10.2023) podmienená účasť *3,4

● CT (25) (confirming time) = +2% k limitom B: čas, ktorý musí potvrdiť pretekár na 25m bazéne v období
1.7.2023 – 29.10.2023, ak má zaplávaný limit A nebo B pred 1.7.2023

● CT (50) (confirming time) = prerátaný čas CT (25) podľa FINA bodov, ktorý musí potvrdiť pretekár na 50m
bazéne v období 1.7.2023 – 29.10.2023, ak má zaplávaný limit A nebo B pred 1.7.2023

Nominačné obdobie pre ME25 (stanovené SPF): 01.11.2022 – 29.10.2023 (na pretekoch s EČZ)

*1 Limity účasti na Majstrovstvách Európy v krátkom bazéne 2023 stanovené SPF z posledných troch
Majstrovstiev Európy v krátkom bazéne: ME25 2017 v Kodani, ME25 2019 v Glasgowe a ME25 2021 v Kazani
na základe priemerného času 16. miesta redukovaného poradia (u disciplín 400m VSP, 800m VSP, 1500m VSP
a 400m PP 16. neredukovaného poradia)

*2 V každej disciplíne môžu v rozplavbách a semifinále štartovať maximálne 4 plavci za krajinu, vo finále
sa môžu kvalifikovať až 2 plavci za krajinu.

*3 Účasť splnením limitu B a limitu C je podmienená splnením limitu aspoň v 2 disciplínach. Účasť pri splnení iba jedného
limitu B alebo limitu C je podmienená nomináciou pre potreby účasti v štafete respektíve štafetách.

*4 limity C sú len pre vekovú kategóriu do 21 rokov (muži a ženy r.n. 2002 a ml.)

 Na ME 2022 môže štartovať maximálne 16 plavcov SPF. Pri nominácii sa bude brať v úvahu percentuálne
prekročenie limitov a doplnenie do perspektívnych štafiet.

 Pri splnení nominačných kritérií v období od 1.11.2022 do 1.7.2023 pretekár musí potvrdiť svoju výkonnosť
splnením limitu C v období od 1.9. do 29.10.2023

 Pri menovaní zástupcov do štafety je športovec povinný uznať účasť v štafete za povinnú. Výnimky platia
len vtedy, ak by štart v štafete mohol negatívne ovplyvniť individuálny štart dotknutého pretekára v
semifinále a finále na majstrovstvách Európy.

Zloženie realizačného tímu

 Manažér reprezentácie alebo iná poverená osoba v prípade nemožnosti účasti manažéra reprezentácie
 4 tréneri - prednostne tréneri plavcov s limitom A, zoradení podľa % prekročenia limitu A.
 V ďalšom poradí tréneri nominovaných plavcov zoradení podľa % prekročenia limitu B.
 SPF si vyhradzuje právo na nomináciu 1 osobného zahraničného trénera (podľa prekročenia limitu jeho

pretekára).
 1 fyzioterapeut pri počte do 10 nominovaných plavcov; 2 fyzioterapeuti pri počte 11 a viacej

nominovaných plavcov
 Video analytik
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Rozhodnutie o finálnom zložení realizačného tímu aj nominácie plavcov na návrh manažéra reprezentácie
podlieha konečnému schváleniu VSPL a Rady SPF.

Financovanie účasti na podujatí

 Športovci a členovia realizačného tímu majú podujatie plne hradené SPF.
 V prípade neúčasti športovca na podujatí z iného ako závažného dôvodu, znáša tento všetky náklady, ktoré

vznikli zrušením jeho účasti po dátume uzatvorených rezervácií (cestovné, pobyt, iné storno poplatky) a
zároveň sa dopúšťa disciplinárneho konania.

Účasť ostatných trénerov na podujatí

Nenominovaní osobní tréneri športovcov sa môžu zúčastniť podujatia na vlastnú žiadosť, ktorú schvaľuje VSPL a Rada SPF.
V tomto prípade SPF platí trénerom akreditačný poplatok. Schválené osoby nebudú súčasťou oficiálnej výpravy SPF,
zabezpečujú si a platia si všetky pobytové a cestovné náklady.

BOJ PROTI DOPINGU
Reprezentant Slovenskej republiky je povinný dodržiavať všetky povinnosti, rozhodnutia a opatrenia
uplatňované v boji proti dopingu.
Športovci zariadení do systému ADAMS, účastníci vrcholných súťaží EYOF, MEJ, MSJ a všetci reprezentanti
starší 17let majú POVINNOST ZÍSKAŤ OSVEDČENIE TRIAGONAL na odkaze:

https://sada.triagonal.net/online/login/index.php
Získané osvedčenie zašle bez zbytočných odkladov uvedený športovec manažérovi reprezentácie pre evidenciu
do archívu SPF.
Reprezentant je povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 440/2015 Z.z. o športu v znení neskorších
predpisov a súvisiacich právnych predpisov, ako aj z predpisov SPF. Musia najmä dodržiavať:

a) povinnosti a dodržiavanie rozhodnutí a opatrení prijatých Antidopingovou agentúrou Slovenskej
republiky a Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) vrátane Svetového antidopingového kódexu
WADA. Je povinný a osobne zodpovedný za prenos informácií o svojom pobyte spoločnosti ADAMS.

b) povinnosti vyplývajúce zo zákazu manipulácie s priebehom a výsledkami súťaží - Pravidlá FINA pre
predchádzanie manipulácii súťaží (http://bit.ly/1P06Efm )

Odkaz na antidopingovú agentúru SR /ADA SR/: http://www.antidoping.sk/,
Odkaz na kontrolu liekov a doplnkov výživy: https://www.zakazanelatky.sk/

ADA SR pravidlá pre zaradenie športovca do Národného registra pre testovanie alebo do základného registra
testovania:
http://www.antidoping.sk/images/data/monitoring/2016_11_01_Pravidl%C3%A1_pre_zaradenie_%C5%A1por
tovcov_do_NRTP_a_ADAMS_-_Individu%C3%A1lne_%C5%A1porty.pdf
Rýchly sprievodca pre športovcov o adams:
http://www.antidoping.sk/images/data/adams/2015_02_12_Priru%C4%8Dka_pre_%C5%A1portovcov_ADAMS.
pdf
Reprezentant Slovenskej republiky má právo byť vyškolený v oblasti antidopingovej regulácie v súlade s
právnymi predpismi Slovenskej republiky a Svetovej antidopingovej agentúry (WADA) vrátane Svetového
antidopingového kódexu WADA a používania systému ADAMS, pri prvom zaradení do reprezentácie Slovenskej
republiky (ale kedykoľvek neskôr) na úkor SPF.

Menovanie reprezentanta; práva a povinnosti reprezentanta; etický kódex
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Menovanie športovca do reprezentácie podlieha schválení VSPL a Rady SPF a je oficiálne stvrdené podpisom
dokumentu „Štatút reprezentanta“ športovcom alebo jeho právnym zástupcom. V tomto dokumente sú
definované práva a povinnosti reprezentanta. Štatút reprezentanta vydáva SPF v 1 papierovom origináli pre
archiváciu na SPF.

Reprezentant je povinný riadiť sa „Štatútom reprezentanta“ a „Etickým kódexom SPF“.

Aktuálna verzia dokumentu „Štatút reprezentanta“ a dokumentu „Etický kódex SPF“ sú k dispozícii na
webovom sídle SPF: https://swimmsvk.sk/plavanie/reprezentacia/2022/juniori

Vypracoval: Mgr. Roman Havrlant Schválené Radou VSPL, SPF dňa: 12.01.2023

V Bratislave, 11.01.2023
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