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Kritéria a podmienky  

pre zaradenie do reprezentačného družstva  
v synchronizovanom plávaní 

 
 
Zaradenie športovca do reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní schvaľuje v zmysle čl. 
41 písm. p) Stanov SPF výkonný orgán SPF - Rada SPF.  

Splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného družstva v SP v podmienkach synchronizovaného 
plávania samo o sebe nepredstavuje nárok športovca byť zaradený do príslušného reprezentačného 
družstva v SP a zaradenie sa realizuje na návrh reprezentačného trénera synchronizovaného plávania.  

Na návrh reprezentačného trénera synchronizovaného plávania so súhlasom Výboru sekcie 
synchronizovaného plávania Rada SPF môže zaradiť do príslušného reprezentačného družstva v SP 
športovcov, ktorí splnili kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva v SP k: 

o 1.1. príslušného kalendárneho roka s cieľom prípravy na vrcholné podujatia 1) v príslušnom 
kalendárnom roku,  

o 1.9. príslušného  kalendárneho roka s cieľom prípravy na vrcholné podujatia v nasledujúcom 
kalendárnom roku,  

o výnimočne kedykoľvek počas príslušného kalendárneho roka  

a) po splnení kritérií pre zaradenie do reprezentačného družstva v SP alebo 

b) ak si to vyžadujú potreby príslušného reprezentačného družstva v SP. 

Zaradenie do príslušného reprezentačného družstva v SP nadobúda účinnosť dňom podpísania a 
doručenia dokumentu „Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v plaveckých športoch“. 

 
Reprezentačné družstvá v SP 

 
Športovec môže byť zaradený do nasledovných reprezentačných družstiev v SP: 

o reprezentačné družstvo SENIORI – 15 roční a starší, 

o reprezentačné družstvo JUNIORI – 15 až 18 roční, 

o reprezentačné družstvo MLADŠÍ JUNIORI – 13 až 15 roční. 

Športovec môže byť navrhnutý na zaradenie do viacerých reprezentačných družstiev v SP. 

 
 

Kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva v SP 
 
1. Všeobecné kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného družstva v SP 

                                                
1)  za vrcholné podujatia sa považujú vrcholné podujatia OH, OH-kvalifikácia, MS, ME, súťaže WS, EP, MSJ, 
MEJ, MS 13-15 ročných, SSMC  
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o štátne občianstvo Slovenskej republiky, 

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

 

2. Vekové kritériá pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva v SP 
 

K 1.1. príslušného  kalendárneho roka môže byť do jednotlivých reprezentačných družstiev v SP 
zaradený športovec, ktorý splnil nasledovné vekové kritériá: 

o reprezentačné družstvo SENIORI – v príslušnom roku dosiahne vek 15 rokov a viac, 

o reprezentačné družstvo JUNIORI – v príslušnom roku dosiahne vek 15 až 18 rokov, 

o reprezentačné družstvo MLADŠÍ JUNIORI – v príslušnom roku dosiahne vek 13 až 15 rokov. 

 

K 1.9. príslušného kalendárneho roka môže byť do jednotlivých reprezentačných družstiev v SP 
zaradený športovec, ktorý splnil nasledovné vekové kritériá: 

o reprezentačné družstvo SENIORI – v príslušnom kalendárnom roku dosiahol vek min. 14 
rokov, pričom v nasledujúcom kalendárnom roku dosiahne vek min. 15 rokov, 

o reprezentačné družstvo JUNIORI – v príslušnom kalendárnom roku dosiahol vek min. 14 až 
18 rokov, pričom v nasledujúcom kalendárnom roku dosiahne vek 15 až 18 rokov, 

o reprezentačné družstvo MLADŠÍ JUNIORI – v príslušnom kalendárnom roku dosiahne vek 
min. 12 až 15 rokov, pričom v nasledujúcom kalendárnom roku dosiahne vek 13 až 15 rokov. 

 

3. Výkonnostné kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného družstva v SP 

K 1.1. príslušného kalendárneho roka, resp. k 1.9. toho istého roka, môže byť do jednotlivých 
reprezentačných družstiev v SP zaradený športovec, ktorý splnil v rámci sledovaného obdobia 1.1.-
31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka, resp. v prípade zaradenia k 1.9. v rámci sledovaného 
obdobia 1.1. -31.8. prebiehajúceho kalendárneho roka, nasledovné výkonnostné kritériá: 

 

Reprezentačné družstvo SENIORI: 

o športovec, ktorý dosiahol počas sledovaného obdobia aspoň jedenkrát minimálne 66 bodov v 
seniorských technických elementoch alebo disciplíne technické sólo, pár, zmiešaný pár alebo 
tím v seniorskej kategórii alebo 

o športovec, ktorý sa zúčastnil seniorských vrcholných podujatí v sledovanom období.  

 

Reprezentačné družstvo JUNIORI: 

o športovec, ktorý dosiahol počas sledovaného obdobia aspoň jeden krát minimálne 61 bodov v 
juniorských technických elementoch alebo disciplíne technické sólo, pár, zmiešaný pár alebo 
tím v juniorskej kategórii alebo 



 

 
 

 
Schválené Radou SPF dňa 28.12.2018 

 
3 
 
 

o športovec, ktorý sa zúčastnil  juniorských vrcholných podujatí alebo vrcholných podujatí 
Mladších juniorov v sledovanom období alebo 

o športovec, ktorý splnil kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva Seniori. 

 

Reprezentačné družstvo MLADŠÍ JUNIORI: 

o športovec, ktorý sa umiestnil do 16. miesta v rámci SR.  Sleduje sa dosiahnutý priemer po 
vyškrtnutí najlepšieho a najhoršieho dosiahnutého výsledku v povinných figúrach FINA 13-
14-15 v sledovanom období a štart v minimálne jednej voľnej zostave počas tohto obdobia 
alebo 

o športovec, ktorý splnil kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva Juniori.  

 
 


