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Kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva SR  

v synchronizovanom plávaní 

pre rok 2017 

 
 

Do príslušného reprezentačného družstva A a B pre rok 2017 sú k 1.1.2017 zaradení 

športovci,  ktorí splnili predpísané podmienky a dosiahli predpísané bodové limity 

v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na domácich alebo zahraničných súťažiach. 

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

príslušného roka k termínu 1.4.2017, resp. 1.9.2017 po splnení predpísaných podmienok 

a dosiahnutí predpísaných bodových limitov. 

 

Všeobecné podmienky pre zaradenie športovca do reprezentačného družstva SR: 

- občianstvo SR, 

- registrácia za člena Slovenskej plaveckej federácie, 

- splnenie vekovej hranice pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva 

SR, 

- splnenie bodových limitov pre zaradenie do príslušného reprezentačného družstva 

SR, 

- podpísanie dokumentu „Štatút reprezentanta Slovenskej republiky 

v synchronizovanom plávaní“. 

Pre rok 2017 môže byť do seniorského reprezentačného družstva zaradený športovec 

narodený v roku 2002 a starší. 

Pre rok 2017 môže byť do reprezentačného družstva starší juniori zaradený športovec 

narodený v roku 1999, 2000, 2001 a 2002. Zároveň môže byť reprezentačným trénerom 

zaradený do prípravy na seniorské vrcholné podujatia. 

Pre rok 2017 môže byť do reprezentačného družstva mladší juniori zaradený športovec 

narodený v roku 2002, 2003 a 2004. 
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Bodové limity pre zaradenie do reprezentačného družstva SR: 

Reprezentačné družstvo A B 

Seniori 71 66 

Starší juniori 66 61 

Mladší juniori 61 56 

 

„A“ družstvo: 

- športovci, ktorí sa v sezóne 2015/2016 zúčastnili v individuálnych disciplínach (S, 

D) vrcholnej súťaže (MEJ, ME, MSJ,  OH-K, OH) alebo 

- športovci, ktorí splnili minimálne jeden krát počas roka 2016 príslušný bodový 

limit v technickom programe alebo povinných figúrach v príslušnej vekovej 

kategórii. 

„B“ družstvo: 

- športovci, ktorí sa v sezóne 2015/2016 zúčastnili v kolektívnych disciplínach (T, C) 

vrcholnej súťaže (MEJ, ME,  MSJ), 

- športovci, ktorí boli v roku 2016 zaradení do reprezentačného družstva starší 

juniori a prechádzajú z juniorskej kategórie do seniorskej alebo  

- športovci, ktorí splnili minimálne jeden krát počas roka 2016 príslušný bodový 

limit v technickom programe alebo povinných figúrach v príslušnej vekovej 

kategórii. 

Rada SPF na návrh Výboru sekcie synchronizovaného plávania môže mimoriadne zaradiť 

do príslušného reprezentačného družstva SR aj športovca, ktorí nesplnil predpísané 

bodové limity.  

 

 


