
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVO – TECHNICKÉ DOKUMENTY 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Marián Viazanko 
 
Schválil: Výkonný výbor SZSP dňa: 14.01. 2014 

http://www.synchro.sk/


ŠŠppoorrttoovvoo  ––  tteecchhnniicckkéé  ddookkuummeennttyy  

ssyynncchhrroonniizzoovvaannééhhoo  pplláávvaanniiaa    nnaa  rrookk  22001144  

 

Slovenská plavecká federácia 

Slovenský zväz synchronizovaného plávania, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

www.synchro.sk 
  

2/17 

Obsah: 
 

1. Zloženie Výkonného výboru Slovenského zväzu synchronizovaného plávania   3 

2. Adresy pracovníkov a funkcionárov SPF         3 

3. Zasielanie výsledkov zo zahraničných súťaží       3 

4. Adresár klubov registrovaných v SPF        4 

5. Vekové kategórie pre rok 2014         4 

6. Termínová listina súťaží – FINA kalendár 2014       5 

7. Termínová listina súťaží – LEN kalendár 2014       5 

8. Termínová listina súťaží – domáce preteky        5 

9. Podmienky prihlasovania na domáce a zahraničné súťaže      6 

10. Časové limity voľných a technických zostáv       7 

11. Povinné figúry            7 

12. Nominačné kritéria pre účasť na vrcholných podujatiach v synchronizovanom plávaní  11 

13. Kritériá pre zaradenie pretekárok do reprezentačného družstva  SR v synchronizovanom plávaní  13 

14. Smernica Slovenského zväzu synchronizovaného plávania o prideľovaní výkonnostných tried 

v synchronizovanom plávaní          15 

15. Ostatné predpisy SPF          17 

 



ŠŠppoorrttoovvoo  ––  tteecchhnniicckkéé  ddookkuummeennttyy  

  ssyynncchhrroonniizzoovvaannééhhoo  pplláávvaanniiaa  nnaa  rrookk  22001144  

Slovenská plavecká federácia,  

Slovenský zväz synchronizovaného plávania, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

www.synchro.sk   
 

3/17 

 

1. Zloženie výkonného výboru Slovenského zväzu synchronizovaného plávania 

Meno    funkcia    kontakt    

Jana Labudová  predsedkyňa       jlabudova@hotmail.com 

Veronika Strapeková  podpredsedkyňa,      vstrapekova@mac.com 
zodpovedná za oblasť ekonomiky a hospodárenia    

Zuzana Žáková členka, zodpovedná za oblasť trénersko-metodickú  zakova.zuzana@gmail.com 

Lucia Aczelová členka, zodpovedná za rozhodcovskú oblasť   laczelova@stonline.sk 

Nora Szauder  členka,        norabobokova@hotmail.com 
zodpovedná za oblasť vrcholového športu a talentovanej mládeže  

Marián Viazanko člen, zodpovedný za oblasť športovo-technickú  lubov@inethome.sk  

Ivana Solymosyová členka, zodpovedný za oblasť marketingu a medializácie  solymosy@gmail.com 

 

Kontaktná adresa: 
Slovenská plavecká federácia 

Slovenský zväz synchronizovaného plávania 

Junácka č. 6 

832 80 Bratislava 

 

2. Adresy pracovníkov a funkcionárov SPF  

Irena Adámková    Miroslav Nowak       Robert Košťál 

prezident SPF    športový riaditeľ       marketingový riaditeľ 
tel :      02/49249140   

mobil: 0903 651112   0903 717236        0903 427523 

fax: 02/49249555 

e-mail: prezident@swimmsvk.sk  sport@swimmsvk.sk       marketing@swimmsvk.sk 

         www.swimmsvk.sk 

Eva Felixová      Ivana Solymosyová 

organizačná pracovníčka     asistent SZSP 

tel : 02/49249236      02/49249236 

mobil: 0903407369 

e - mail: sekretariat@swimmsvk.sk    solymosyova@swimmsvk.sk 

 

3. Zasielanie výsledkov zahraničných súťaží 
Oddiel/klub, ktorý sa chce  zúčastniť zahraničnej súťaže je povinný: 

- nahlásiť účasť na pretekoch členovi VV SZSP zodpovednému za oblasť športovo – 

technickú na mail: lubov@inethome.sk  

-  zaslať výsledky súťaže do 15 dní na nasledovné adresy: 

a) SPF – Športový riaditeľ SPF, Junácka 6, 832 80 Bratislava, papierová forma 

s podpisom hlavného rozhodcu a v elektronickej podobe na sport@swimmsvk.sk 

b) ŠTK – VV SZSP v elektronickej verzii na adresu lubov@inethome.sk 

http://www.synchro.sk/
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4.  Adresár klubov registrovaných v SPF na rok 2014 

 

 

Skratka 

Názov klubu, 

adresa,  

kontaktná adresa 

Predseda E-mail 

AQUBE 

ŠK AQUATICA,  

Svätoplukova 24,  

900 27 Bernolákovo 

Ivana Solymosyová solymosy@gmail.com 

IUV 

TJ Iuventa SDDM 

Bratislava, Karloveská 64, 

842 58 Bratislava Marián Viazanko lubov@inethome.sk 

Smolenická 16,  

851 05 Bratislava 

STUAQ 

TJ Slávia STU,  
oddiel synchronizovaného 

plávania 

Májová 21, 

852 26 Bratislava 

Katarína Kurillová katarina.kurillova@spgk.sk 

SYNCH 

Šk SYNCHRO 

Bratislava, 

Levárska 7,  

841 04 Bratislava 

Helena Allárová allar@stonline.sk 

MAREA 

MAREA klub,  

Svidnícka 43, 

040 11 Košice 

Jana Soroková jana.sorokova@post.sk 

 

 

 

5. Vekové kategórie pre rok 2014 

 
Mladšie žiačky „A“  ročník narodenia 2002 a mladšie 

Mladšie žiačky „B“  ročník narodenia 2004 a 2005 

Mladšie žiačky „C“  ročník narodenia 2006 a 2007 

Staršie žiačky  ročník narodenia 1999, 2000 a 2001  

Juniorky   ročník narodenia 1999, 1998, 1997 a 1996  

Seniorky   ročník narodenia 1999 a staršie 

 

 

 

 

mailto:solymosy@gmail.com
mailto:lubov@inethome.sk
mailto:katarina.kurillova@spgk.sk
mailto:allar@stonline.sk
mailto:jana.sorokova@post.sk


ŠŠppoorrttoovvoo  ––  tteecchhnniicckkéé  ddookkuummeennttyy  

ssyynncchhrroonniizzoovvaannééhhoo  pplláávvaanniiaa    nnaa  rrookk  22001144  

 

Slovenská plavecká federácia 

Slovenský zväz synchronizovaného plávania, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

www.synchro.sk 
  

5/17 

6. Termínová listina súťaží – FINA kalendár 

Kalendár pretekov organizovaných FINA je zverejnený na: 

http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_jevents&task=year.listeve

nts&Itemid=356 

 

 

7. Termínová listina súťaží – LEN kalendár  

Kalendár pretekov organizovaných LEN je zverejnený na: 

http://www.len.eu/disciplines/synchro/calendar.aspx 

 

 

8. Termínová listina súťaží – domáce preteky 

 

02. 02. 2014 

Majstrovstvá SR v povinných figúrach,  mladšie žiačky „A“ a juniorky, plaváreň Lafranconi 
 

09. 02. 2014 

Majstrovstvá SR v povinných figúrach, mladšie žiačky „B“ a „C“, staršie žiačky, plaváreň 

Lafranconi 
 

29. 03. - 30. 03. 2014 
Majstrovstvá SR OPEN, mladšie žiačky „A“ a juniorky, plaváreň Pasienky 
 

12.04. – 13. 04. 2014 
XXI. ročník Delfínik 2014 a IUVENTA Cup, medzinárodná súťaž, mladšie a staršie žiačky, 

prípravka, plaváreň Pasienky 
 

31.05.2014 - 01. 06. 2014 

Majstrovstvá SR OPEN, mladšie žiačky „B“ a „C“, staršie žiačky a seniorky, plaváreň Pasienky 

(IUVENTA)  

 

10. 2014 

IX. ročník Žabky na Slávii, medzinárodná súťaž, prípravka a mladšie žiačky, plaváreň Pasienky 

 

11. 10. – 12. 10. 2014 

XXII. Slovakia Synchro 2014, medzinárodná súťaž, juniorky, olympijské nádeje a mladšie žiačky, 

plaváreň Pasienky 
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9. Podmienky prihlasovania na domáce a zahraničné súťaže 
 

 

Na majstrovských súťažiach (MSR v PF, MSR Open) môžu pretekárky štartovať len pod 

hlavičkou materského klubu. 

 

Pretekárky zaradené do reprezentačného družstva SR „A“ môžu štartovať pod hlavičkou 

„Slovensko, resp. Slovakia“ na všetkých zahraničných nominačných súťažiach, zahraničných 

iných súťažiach ako aj súťažiach organizovaných SZSP ako Slovakia Synchro a Danube cup. 

Informáciu o štartovaní pretekárok pod hlavičkou „Slovensko“ zasiela ich osobná trénerka členovi 

VV SZSP zodpovednom za oblasť športovo-technickú aspoň 2 týždne pred termínom na zaslanie 

predbežnej prihlášky. 

 

Pretekárky zaradené do reprezentačného družstva SR „B“ môžu štartovať pod hlavičkou 

„Slovensko, resp. Slovakia“ na všetkých zahraničných nominačných súťažiach, zahraničných 

iných súťažiach ako aj súťažiach organizovaných SZSP ako Slovakia Synchro a Danube cup, len 

v prípade udelenia výnimky VV SZSP. 

 

V prípade kategórie starších žiačok môžu pretekárky štartovať pod hlavičkou „Slovensko, 

resp. Slovakia“, len v prípade splnenia nominačných (bodových) kritérií v príslušnej disciplíne. 

 

Predbežné a záväzné prihlášky pretekárok štartujúcich pod hlavičkou „Slovensko, resp. 

Slovakia“ zasiela sekretariát SPF.  

 

Tieto podmienky boli schválené VV SZSP dňa 06. 11. 2012 s platnosťou a účinnosťou od 

06. 11. 2012. 

 
 

 

10. Časové limity voľných a technických zostav 
 

Povolená tolerancia časového limitu voľnej zostavy, technickej zostavy a kombinovanej voľnej 

zostavy je + 15 sekúnd. Nástup pretekárok k súťaži zostav je max 30 sekún – viď. pravidlo SS 

14.1.7. Prejav na brehu bazénu pri zahájení voľnej zostavy, technickej zostavy i kombinovanej 

voľnej zostavy je max. 30 sekúnd. 

 

 VOĽNÉ ZOSTAVY TECHNICKÉ 

ZOSTAVY 

KOMBINOVANÉ 

VOĽNÉ ZOSTAVY 

 sólo pár Tím sólo pár tím Tím 

SENIORKY   2:30 3:00 4:00 2:00 2:20 2:50 4:30 

JUNIORKY 2:30 3:00 4:00    4:30 

STARŠIE ŽIAČKY 2:15 2:45 3:30    4:00 

MLADŠIE ŽIAČKY 2:00 2:30 3:00    3:30 
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11. Zoznam povinných figúr 
 

 

Kategória  seniorky a juniorky  
 

Záväzná skupina      koeficient obtiažnosti 

1. 308   Barracuda Airborne Split         2.8 

2. 355g Porpoise Twist Spin          2.8 

 

1. losovaná skupina 

3. 330c Aurora Twirl           3.0 

4. 154 London           2.8 

 

2. losovaná skupina 

3. 142 Manta Ray          2.8 

4. 343 Butterfly          2.9 

 

3. losovaná skupina 

3. 112f Ibis Continuous Spin (720o)       2,8 

4. 325 Jupiter          3,2 

 

 

 

 

Kategória staršie žiačky 
 

Záväzná skupina      koeficient obtiažnosti 

1. 423   Ariana          2,2 

2. 301e Barracuda Spinning 360º        2.2 

 

1. losovaná skupina 

3. 342 Heron           2,1 

4. 115 Catalina          2.3 

 

2. losovaná skupina 

3. 355h Porpoise Spin Up 180º        2.4 

4. 140 Flamingo Bent Knee         2.4 

 

3. losovaná skupina 

3. 240a Albatross 1/2 Twist         2.6 

4. 346   Side Fishtail Split         2.0 
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Kategória mladšie žiačky „A“ 
 

Záväzná skupina      koeficient obtiažnosti 

1. 101 Ballet Leg Single       1,6 

2. 301 Barracuda        2,0 

 

1. losovaná skupina 

3. 439 Oceanita        1,9 

4. 362 Surface Prawn        1,4 

 

2. losovaná skupina 

3. 311 Kip          1.8 

4. 360 Walkover Front        2.1 

 

3. losovaná skupina 

3. 349 Tower          1.9 

4. 406 Swordfish Straight Leg       2.0 

 

 

Kategória mladšie žiačky „B“ 
 

101 Ballet Leg Single        1,6 
A Ballet Leg is assumed. The Ballet Leg is lowered. 

 

 

 

 

 

 

 

301 Barracuda         2,0 

From a Back Layout Position, the legs are raised to vertical as the body is submerged to a Back 

Pike Position with the toes just under the surface. A Thrust is executed to Vertical Position. A 

Vertical Descent is executed at the same tempo as the Thrust. 
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315 Kipnus           1,6  
From a Back Layout Position, a partial Somersault Back Tuck is executed until the shins are 

perpendicular to the surface. The trunk unrolls as the legs assume a Bent Knee Vertical Position 

midway between the former vertical line through the hips and the former vertical line through the 

head and the shins. A Vertical Descent is executed in a Bent Knee Vertical Position. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362 Surface Prawn           1,4  

From a Front Layout Position, a Front Pike Position is assumed. One foot is moved in horizontal 

arc of 180° at the surface to a Split Position. The legs are joined to assume a Vertical Position at 

the ankles. A Vertical Descent is executed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategória mladšie žiačky „C“ 

 
BP1/BP14  Back Layout to Bent Knee Back Layout    1,2 

Begin in a Back Layout Position. One leg remains at the surface throughout. The foot of other 

leg is drawn along the inside of the extended leg to assume a Bent Knee Back Layout Position. 

The thigh of the bent leg is perpendicular to the surface. The toe moves along the inside of the 

extended leg until a Back Layout Position is assumed. 
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BP1/BP11 Back Layout Position to Back Pike Position  1,1 

From a Back Layout Position, the legs are raised to vertical as the body is submerged to  

a Back Pike Position with the toes just below the surface.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 Somersault Back Tuck        1,1  

From a Back Layout Position, the knees and toes are drawn along the surface to assume a Tuck 

Position. With continuous motion, the tuck becomes more compact as the body somersaults 

backward around a lateral axis for one complete revolution. A Back Layout Position is resumed. 

 

 

BP2/BP10 To Assume A Front Pike Position     1,1 

From a Front Layout Position as the trunk moves downward to assume a Front Pike Position, 

the buttocks, legs and feet travel along the surface until the hips occupy the position of the head at 

the beginning of this action. 
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12. Nominačné kritéria pre účasť na vrcholných podujatiach 2013/2014 
 

Cieľom nominácie na vrcholné súťaže je zaplávanie, čo najlepšieho výkonu v sezóne. 

Pretekárky budú na vrcholné súťaže nominované po splnení nominačných kritérií. V prípade, že 

žiadna pretekárka nesplní nominačné kritériá, KVŠ SZSP môže navrhnúť do nominácie 

pretekárky, ktoré sa najviac priblížili týmto nominačným kritériám. Vrcholnej súťaže sa môže 

zúčastniť len pretekárka, ktorá bola zaradená pre rok 2014 do reprezentačného družstva SR. 

A. Staršie žiačky: 

- vrcholná súťaž: C.O.M.E.N. Cup (10.-13.7. 2014), Grécko 

- ročníky narodenia: 99-00-01 

- nominačné súťaže: 

Sólo, Duo: 

1. 20% MSR v PF (9.2. 2014, Bratislava) 

2. 40% MČR SŽ a S (10.-11.5. 2014, Olomouc) 

3. 40% MSR Open S a SŽ (31.5.-1.6. 2014, Bratislava) 

-    pretekárky s najvyšším súčtom bodov z nominačných súťaží a po splnení bodových 

kritérií budú reprezentovať SR na vrcholnej súťaži 

  

Výber do Tímu: 

- pre zaradenie do tímu, ktorý bude reprezentovať SR na vrcholnej súťaži,  je potrebné 

celkové umiestnenie v PF do 10. miesta v rámci SR na základe priemernej známky zo 

súťaží: 

1. Memoriál M. Heršálkové (19.1. 2014, Brno) 

2. MSR v PF (9.2. 2014, Bratislava) 

 

Tím sa musí zúčastniť súťaží: 

1. Delfínik (12.-13.4. 2014, Bratislava) 

2. MČR SŽ a S (10.-11.5. 2014, Olomouc) 

3. MSR Open S a SŽ (31.5.-1.6. 2014, Bratislava) 

- po splnení bodových kritérií bude Tím reprezentovať SR na vrcholnej súťaži 

- hlavnými trénermi Tímu, ktoré bude reprezentovať SR na vrcholnej súťaži sú 

Thüringerová M. a Žáková Z. 

- poradcom Tímu je reprezentačný tréner Gábor Szauder 

 

- bodové kritéria: 

 LIMIT  

Sólo 
127 bodov 



ŠŠppoorrttoovvoo  ––  tteecchhnniicckkéé  ddookkuummeennttyy  

ssyynncchhrroonniizzoovvaannééhhoo  pplláávvaanniiaa    nnaa  rrookk  22001144  

 

Slovenská plavecká federácia 

Slovenský zväz synchronizovaného plávania, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

www.synchro.sk 
  

12/17 

Duo 
127 bodov 

Tím 
124,5 bodov 

 

- bodové kritéria je možné splniť na ktorejkoľvek súťaži od 1.9.2013 do 2.6.2014 

B. Juniorky: 

- vrcholná súťaž: MSJ (22.-26.10. 2014), Tampere - Fínsko 

- ročníky narodenia: 96-97-98-99 

- nominačné súťaže: 

Sólo, Duo: 

1. 10% MSR v PF (2.2.2014, Bratislava) 

2. 30% MSR Open J a MŽ (29.-30.3.2014, Bratislava) 

3. 30% MČR J a MŽ (26.-27.4.2014, Brno) 

4. 30% iná zahraničná súťaž  (do 30.8.2014)  

 

Výber do Tímu: 

- pre zaradenie do Tímu, je potrebné splniť kritéria pre zaradenie do juniorského 

reprezentačného družstva 

 

Tím sa musí zúčastniť súťaží: 

1. MSR Open J a MŽ (29.-30.3.2014, Bratislava) 

2. MČR J a MŽ (26.-27.4.2014, Brno) 

3. Austrian Youth Competition (13.-15.6.2014 Viedeň)  

- po splnení bodových kritérií bude Tím reprezentovať SR na vrcholnej súťaži 

- hlavnými trénermi Tímu, ktoré bude reprezentovať SR na vrcholnej súťaži sú 

reprezentačný tréner (Szauder G.) a jeho kluboví asistenti (Lobpreisová, Hoťková, 

Szauder N.) 

 

- bodové kritéria: 

 LIMIT A LIMIT B 

Sólo 140,5 bodov 139,1 bodov 

Duo 140,3 bodov 138,9 bodov 

Tím 137,5 bodov 136,1 bodov 

 

- pretekárky s najvyšším súčtom bodov z nominačných súťaží a po splnení bodových 

kritérií /min. LIMIT B/ budú reprezentovať SR na vrcholnej súťaži 
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- bodové kritéria je možné splniť na ktorejkoľvek súťaži od 1.9.2013 do 30.8.2014 

- A LIMIT sa určil na základe 20. miesta, v prípade sóla aj dua (menej ako 30 

štartujúcich) na MSJ 2012  

- B LIMIT sa vypočítal na základe 99% z určeného A LIMITU 

 

 

C:  Seniorky: 

- vrcholná súťaž: ME (13.-17.8. 2014), Berlín – Nemecko 

World Cup (28.-30.8.2014), Quebec city - Kanada 

- ročníky narodenia: 99 a staršie 

- nominačné súťaže: 

Sólo, Duo: 

a. 30% MČR S a SŽ (10.-11.5. 2014, Olomouc) 

b. 30% MSR Open S a SŽ (31.5.-1.6. 2013, Bratislava) 

c. 40% iná zahraničná súťaž (do 30.6. 2014) 

 

- pretekárky s najvyšším súčtom bodov z nominačných súťaží budú reprezentovať SR na 

vrcholnej súťaži 

 

V prípade, že bude do seniorského reprezentačného družstva SR zaradený dostatočný počet 

pretekárok pre vytvorenie tímu, resp. comba, KVŠ vypracuje nominačné kritériá aj pre tieto 

disciplíny. 

 

Tieto nominačné kritériá boli schválené VV SZSP dňa 3.12.2013 s platnosťou a 

účinnosťou odo dňa 4.12.2013. 
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13. Kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva SR  

           v synchronizovanom plávaní 
 

Do seniorského a juniorského reprezentačného družstva A a B pre RTC 2013/2014 sú k 1.9.2013 

zaradené pretekárky, ktoré splnili predpísané podmienky a dosiahli predpísané bodové limity 

v období od 01.9.2012 do 31.8.2013 na domácich alebo zahraničných súťažiach. 

Reprezentačné družstvo SR je otvorený systém, do ktorého sa dá vstúpiť aj počas RTC 2013/2014 

k termínu 1.1.2014, resp. 1.4.2014 po splnení predpísaných podmienok a dosiahnutí predpísaných 

bodových limitov. 

 

Všeobecné podmienky pre zaradenie pretekárky do reprezentačného družstva SR: 

- slovenské štátne občianstvo, 

- registrácia za člena Slovenskej plaveckej federácie, 

- splnenie vekovej hranice podľa pravidiel FINA pre zaradenie do príslušného 

reprezentačného družstva SR, 

- splnenie bodových limitov pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva SR, 

- podpísanie dokumentu „Štatút reprezentantky Slovenskej republiky v synchronizovanom 

plávaní“. 

Pre RTC 2013/2014 môže byť do seniorského reprezentačného družstva zaradená pretekárka 

narodená v roku 1999 a staršia. 

Pre RTC 2013/2014 môže byť do juniorského reprezentačného družstva zaradená pretekárka 

narodená v roku 1996, 1997, 1998 a 1999. 

 

Bodové limity pre zaradenie do reprezentačného družstva SR: 

 

Seniorské reprezentačné družstvo A B 

Disciplína 
Maximálny 

výkon 
83% 77% 73% 

Technické sólo 96,5  b 80,1 b 74,3 b 70,4 b 

Technické duo 97,15 b 80,6 b 74,8 b 70,9 b 

Voľné sólo 97,14 b 80,6 b 74,8 b 70,9 b 

Voľné duo 97,46 b 80,9 b 75,0 b 71,1 b 

 

Juniorské reprezentačné 

družstvo 
A B 

Disciplína 
Maximálny 

výkon 
83% 77% 73% 

PF 79,69  b 66,1  b 61,4  b 58,2  b 

Sólo /PF+VZ/ 170,97 b 141,9 b 131,7 b 124,8 b 

Duo /PF+VZ/ 168,90 b 140,1 b 130,1 b 123,3 b 
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„A“ družstvo: 

- pretekárky, ktoré sa v predchádzajúcej sezóne zúčastnili vrcholnej súťaže (MEJ, ME, EP, 

MSJ, MS, SP, OH-K, OH) alebo 

- pretekárky, ktoré splnili minimálne jeden krát v RTC 2012/2013 bodový limit 83% alebo 

77% maximálneho výkonu v ktorejkoľvek z vyššie uvedených disciplín. 

„B“ družstvo: 

- pretekárky, ktoré sa v predchádzajúcej sezóne zúčastnili vrcholnej súťaže (MEJ, MSJ) 

a prechádzajú z juniorskej kategórie do seniorskej alebo 

- pretekárky, ktoré sa v predchádzajúcej sezóne zúčastnili vrcholnej súťaže C.O.M.E.N. Cup 

alebo 

- pretekárky, ktoré splnili minimálne jeden krát v RTC 2012/2013 bodový limit 73% 

maximálneho výkonu v ktorejkoľvek z vyššie uvedených disciplín. 

Pre seniorské reprezentačné družstvo maximálny výkon predstavuje priemer semifinálovej 

a finálovej známky na MS 2013 v disciplíne TS, TD, FS, FD, zaokrúhlený na dve desatinné 

miesta.  

Pre juniorské reprezentačné družstvo maximálny výkon predstavuje priemer semifinálovej 

a finálovej známky na MSJ 2012 v disciplíne S a D a počet bodov získaných za 1. miesto v PF,  

zaokrúhlený na dve desatinné miesta.  

Všetky bodové limity sa zaokrúhľujú na jedno desatinné miesto. 

 

KVŠ môže mimoriadne navrhnúť VV SZSP zaradiť do príslušného reprezentačného družstva SR 

aj pretekárku, ktorá nesplnila predpísané bodové limity. 

 

 

Tieto kritériá boli schválené VV SZSP dňa 29.10.2013 s platnosťou a účinnosťou odo dňa 

01.11.2013. 
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14. Smernica Slovenského zväzu synchronizovaného plávania o prideľovaní  

        výkonnostných tried v synchronizovanom plávaní 
 

1.  Úvod 

1.1. Účelom tejto smernice je určenie pravidiel pre prideľovanie výkonnostných tried (ďalej 

len „VT“) pretekárkam vo všetkých vekových kategóriách v synchronizovanom 

plávaní. 

1.2. VT jednotlivým pretekárkam prideľuje športovo-technická komisia Slovenského zväzu 

synchronizovaného plávania (ďalej len „komisia ŠTK“). 

1.3. Pre účely Slovenského zväzu synchronizovaného plávania (ďalej len „SZSP“) je VT 

hodnotiacim ukazovateľom pretekárkou dosiahnutých športových výsledkov počas 

príslušného RTC (ďalej len ročný tréningový cyklus).  

1.4. VT slúži k: 

a) motivácii pretekárky (zlepšovanie jej vlastného športového výkonu) 

b)  porovnaniu z pohľadu trénera (zhodnotenie výkonnostnej úrovne pretekárky) 

c) morálnemu oceňovaniu pretekárok a trénerov za vynakladané úsilie 

d) hodnoteniu pretekárky z pohľadu V-SZSP 

1.5. Pre vekovú kategóriu seniorky môžu byť udelené nasledovné VT: 

- majstrovská VT (ďalej len „MVT“), 

- prvá VT (ďalej len „I. VT“), 

- druhá VT (ďalej len „II. VT“), 

- tretia VT (ďalej len „III. VT“). 

1.6. Pre vekové kategórie mladšie žiačky, staršie žiačky a juniorky môžu byť udelené 

nasledovné VT: 

- prvá VT (ďalej len „I. VT“), 

- druhá VT (ďalej len „II. VT“), 

- tretia VT (ďalej len „III. VT“). 

1.7. VT môžu byť priznané za dosiahnuté výsledky počas príslušného RTC: 

a) v povinných figúrach, pre kategórie mladšie žiačky, staršie žiačky a juniorky,  

b) za technické zostavy (Sólo, Duo, Tím) v prípade kategórie seniorky. 

 

2.Pravidlá prideľovania VT 

2.1. VT sa pretekárkam prideľujú vždy k 1.9. príslušného RTC za ich dosiahnuté športové 

výsledky počas predchádzajúceho RTC, t.j. od 1.9. do 31.8. predchádzajúceho RTC. 

2.2. VT je platná počas jedného RTC odo dňa jej pridelenia, t.j. od 1.9. príslušného RTC. 

2.3. Pretekárke môžu byť počas jedného RTC pridelené VT vo viacerých vekových 

kategóriách. 

2.4. VT sa počas príslušného RTC prideľujú pretekárkam priebežne za športové výsledky 

dosiahnuté z jednotlivých domácich a zahraničných súťaží, ktorých výsledky sú 

vyhodnotené podľa pravidiel FINA. 

2.5. Pre pridelenie konečnej VT je potrebné získať minimálne dvakrát rovnakú priebežnú 

VT v príslušnej vekovej kategórii počas jedného RTC.  

2.6. K 1.9. príslušného RTC bude pretekárke pridelená tá najvyššia VT, ktorú dosiahla 

v danej vekovej kategórii spôsobom podľa bodu 2.5. v predchádzajúcom RTC. 
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2.7. V prípade, že sa pretekárka zúčastní len dvoch súťaží počas RTC, na ktorých dosiahne 

dve rôzne VT, bude jej pridelená nižšia VT. 

2.8. VT sa priznáva na základe dosiahnutého športového výsledku určeného počtom bodov 

podľa nasledovnej tabuľky: 

 

3.Evidencia VT 

3.1. Evidenciu všetkých VT (konečných aj priebežných) vedie komisia ŠTK. 

3.2. Za prípadné chyby v evidencii podľa bodu 3.1. zodpovedá komisia ŠTK. 

3.3.V prípade účasti pretekárky na zahraničnej súťaži je príslušný klub alebo oddiel povinný 

zaslať (elektronicky, poštou alebo osobne doručiť) výsledky z príslušnej súťaži SZSP do 

15 dní od jej uskutočnenia pre potreby prideľovania VT. V prípade nedodržania tejto 

lehoty nebude za takúto súťaž pretekárke pridelená žiadna VT. 

 

4. Záverečné ustanovenia 

4.1. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia V-SZSP. 

 

Podmienkou pre zisk výkonnostnej triedy je zisk počtu bodov pre mladšie žiačky, staršie 

žiačky a juniorky v súťaži povinných figúr podľa priloženej tabuľky v kalendárnom roku. Pre 

kategóriu seniorky sa body získavajú v technickej zostave. ŠTK pridelí výkonnostnú triedu k 1.1. 

nasledujúceho roku podľa výsledkov bežného roku a zoznam zverejní. Výkonnostná trieda je 

platná jeden rok. 

  

  mladšie žiačky staršie žiačky juniorky seniorky 

VT body   body body  body  

MT       85 

1 61 66 71 80 

2 56 61 66 75 

3 50 55 61 70 

 

15. Ostatné predpisy SPF 
        

     Zoznam platných predpisov SPF, ktoré sa vzťahujú na oddiely a pretekárov registrovaných 

v SPF: 

- Disciplinárny poriadok SPF 

- Prestupový poriadok SPF 

- Registračný poriadok SPF 

- Smernica SPF o registračných poplatkoch 

- Registračné poplatky SPF 

- Smernica SPF pre získanie odborných spôsobilosti (tréner, rozhodca) 

 

       Úplné znenie platných predpisov SPF je zverejnené na www.swimmsvk.sk 

http://www.swimmsvk.sk/portal/files/STK/2009_Disciplinarny_poriadok_SPF.pdf
http://www.swimmsvk.sk/portal/files/STK/SPF_prestupovy_poriadok_2007.pdf
http://www.swimmsvk.sk/files/STK/Registracny_poriadok_SPF_2012.pdf
http://www.swimmsvk.sk/files/STK/Smernica_SPF_o_registracnych_poplatkoch.pdf
http://www.swimmsvk.sk/files/STK/Sadzobnik_poplatkov_SPF_2012.pdf
http://www.swimmsvk.sk/portal/files/STK/SPF_ziskavanie_odbornych_sposobilosti_2009_final.pdf

