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Kritériá pre vyhlásenie najúspešnejších športovcov  

v synchronizovanom plávaní za príslušný rok 

 

 

Výbor sekcie synchronizovaného plávania SPF a manažér pre synchronizované plávanie stanovili 

nasledovné kritériá pre vyhlásenie najúspešnejších športovcov v synchronizovanom plávaní za 

príslušný rok: 

 

Kategória / Disciplíny: 

SENIORI  

SÓLO – najlepší dosiahnutý športový úspech v príslušnom roku na vrcholnom podujatí v sólových 

disciplínach (sólo, technické sólo, voľné sólo)  

PÁR – najlepší dosiahnutý športový úspech v príslušnom roku na vrcholnom podujatí v párových 

disciplínach (pár, technický pár, voľný pár) 

ZMIEŠANÝ PÁR - najlepší dosiahnutý športový úspech v príslušnom roku na vrcholnom podujatí 

v párových disciplínach (zmiešaný pár, technický zmiešaný pár, voľný zmiešaný pár) 

DRUŽSTVO – najlepší dosiahnutý športový úspech v príslušnom roku na vrcholnom podujatí 

v tímových disciplínach (družstvo, technický tím, voľný tím, kombinácia, highlight zostava) 

 

JUNIORI 

SÓLO – najlepší dosiahnutý športový úspech v príslušnom roku na vrcholnom podujatí v sólových 

disciplínach (sólo, technické sólo, voľné sólo) 

PÁR – najlepší dosiahnutý športový úspech v príslušnom roku na vrcholnom podujatí v párových 

disciplínach (pár, technický pár, voľný pár) 

ZMIEŠANÝ PÁR – najlepší dosiahnutý športový úspech v príslušnom roku na vrcholnom podujatí 

v párových disciplínach (pár, technický pár, voľný pár) 

DRUŽSTVO – najlepší dosiahnutý športový úspech v príslušnom roku na vrcholnom podujatí 

v tímových disciplínach (tím, technický tím, voľný tím, kombinácia) 

 

Najlepšie dosiahnuté umiestnenia v príslušnom roku sa v jednotlivých disciplínach posúvajú voči 

výsledkom na MS podľa vzorca:  

Výsledok = umiestnenie + PMS 

Vrcholné podujatia a ich posun voči výsledkom na majstrovstvách sveta (PMS) sú uvedené v tabuľke 

č. 1. 

 

V prípade rovnosti výsledkov bude vyhlásený športovec (pár, družstvo), ktorý dosiahol výsledok 

v disciplíne, v ktorej štartovalo viac súťažiacich športovcov (párov, družstiev). V prípade, že 

v porovnávaných výsledkoch v disciplínach štartoval rovnaký počet súťažiacich športovcov (párov, 
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družstiev), bude vyhlásený športovec (pár, družstvo), ktorý dosiahol lepší športový výsledok na 

inom vrcholnom podujatí. 

 

 

Tabuľka č. 1  

Vrcholné podujatia PMS 

OH -10 

MS, SP 0 

EH, ME, EP 10 

 

Vysvetlivky 

OH olympijské hry 

MS majstrovstvá sveta 

SP svetový pohár, ktorý má najmenej päť kôl 

EH Európske hry, ktoré sú medzinárodnou športovou organizáciou príslušného športu 

postavené na úroveň majstrovstiev Európy 

ME majstrovstvá Európy 

EP Európsky pohár 

 


