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Kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva SR 

v synchronizovanom plávaní 

pre rok 2018 

 

 

Rada SPF na návrh reprezentačného trénera SP a Výboru sekcie synchronizovaného plávania môže 

zaradiť do príslušného reprezentačného družstva SR v SP športovcov, ktorí splnili všeobecné kritériá 

pre zaradenie do reprezentačného družstva SR v SP k termínu 1.1.2018.  

 

Reprezentačné družstvo SR v SP je otvorený systém, do ktorého sa dá vstúpiť aj počas príslušného 

roka k termínu 1.9.2018, pričom k tomuto termínu sú zaradení športovci s cieľom prípravy na 

vrcholné podujatia v roku 2019. 

 

Všeobecné kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného družstva SR v SP 

 

o štátne občianstvo Slovenskej republiky, 

o individuálne členstvo v Slovenskej plaveckej federácii v zmysle jej stanov a predpisov, 

o splnenie vekovej hranice pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva SR, 

o splnenie výkonnostných kritérií pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva SR, 

o podpísanie dokumentu „Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v synchronizovanom 

plávaní“. 

 

Vekové hranice pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva SR 

 

Pre rok 2018 môže byť do reprezentačného družstva SR SENIORI zaradený športovec narodený 

v roku 2003 a starší /k 1.9.2018 aj športovec narodený v roku 2004/. 

 

Pre rok 2018 môže byť do reprezentačného družstva SR JUNIORI zaradený športovec narodený 

v roku 2000, 2001, 2002 a 2003 /k 1.9.2018 aj športovec narodený v roku 2004/. Zároveň môže byť 

reprezentačným trénerom SP zaradený do prípravy na seniorské vrcholné podujatia. 

 

Pre rok 2018 môže byť do reprezentačného družstva SR MLADŠÍ JUNIORI zaradený športovec 

narodený v roku 2003, 2004 a 2005 /k 1.9.2018 aj športovec narodený v roku 2006/. Zároveň môže 

byť reprezentačným trénerom RT zaradený do prípravy na seniorské a juniorské vrcholné podujatia. 
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Výkonnostné kritéria pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva SR 

 

SENIORI 

o športovci, ktorí sa zúčastnili  olympijskej kvalifikácie 2016 alebo  Olympijských hier 2016, 

o športovci, ktorí sa zúčastnili vrcholnej súťaže MS 2017 alebo ME 2018, 

o športovci, ktorí dosiahli minimálne 66 bodov aspoň jeden krát počas obdobia od 1.1.2017 do 

31.8.2018 v technických elementoch alebo disciplíne technické sólo, pár, zmiešaný pár 

alebo tím v seniorskej kategórii. 

JUNIORI 

o športovci, ktorí sa zúčastnili  vrcholnej súťaže MEJ 2017, MEJ 2018 alebo  MSJ 2018, 

o športovci, ktorí sa zúčastnili vrcholnej súťaže SSMC 2017 alebo SSMC 2018, 

o športovci, ktorí dosiahli minimálne 61 bodov aspoň jeden krát počas obdobia od 1.1.2017 do 

31.12.2017 v povinných figúrach v juniorskej kategórii, 

o športovci, ktorí dosiahli minimálne 61 bodov aspoň jeden krát počas obdobia od 1.1.2018 do 

31.8.2018 v technických elementoch alebo disciplíne technické sólo, pár, zmiešaný pár 

alebo tím v juniorskej kategórii. 

MLADŠÍ JUNIORI 

o športovci, ktorí sa umiestnili maximálne do 16. miesta v rámci SR.  Sleduje sa priemer 

z dvoch najhodnotnejších výsledkov v povinných figúrach FINA 13-14-15 v období od 

1.1.2017 do 31.12.2017, príp. od 1.1.2018 do 31.8.2018 a štart v minimálne jednej voľnej 

zostave počas týchto období. 

 

Splnením všeobecných kritérií nevzniká športovcovi nárok byť zaradený do reprezentačného 

družstva SR v SP. Zaradenie športovca do reprezentačného družstva SR v SP schvaľuje v zmysle čl. 

41 písm. p) Stanov SPF výkonný orgán SPF. 

 

Rada SPF na návrh reprezentačného trénera SP a Výboru sekcie synchronizovaného plávania môže 

mimoriadne zaradiť do príslušného reprezentačného družstva SR v SP: 

- športovca, ktorý splnil všeobecné kritériá pre zaradenie,  

- športovca, ktorý nesplnil predpísané výkonnostné kritériá.  

 

 


