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PLÁN PRÁCE PRE RTC 2017 

REPREZENTAČNÉ DRUŽSTVO SR SENIOROV 

V SYNCHRONIZOVANOM PLÁVANÍ 

 

Projekt prípravy seniorského reprezentačného družstva Slovenskej republiky 

v synchronizovanom plávaní pre rok 2017 vychádza z aktuálnych podmienok 

v slovenskom synchronizovanom plávaní, t.j. vo veľkej miere aj za pomoci 

klubov/oddielov synchronizovaného plávania. Napriek všetkému je zameraný na úspešnú 

reprezentáciu Slovenskej republiky na vrcholných podujatiach v roku 2017 a úspešné 

kvalifikovanie sa na OH Tokyo 2020: 

 

??.-??.??.2017  Európsky pohár, RUS 

14.-22.07.2017 Majstrovstvá sveta, Budapešť/HUN 

 

Kritéria pre zaradenie do reprezentačného družstva SR seniorov v SP  

Do seniorského 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, viď 

dokument „Kritéria pre zaradenie do reprezentačného družstva SR v SP pre rok 2017“. 

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. 

 

Pre rok 2017 môže byť do seniorského reprezentačného družstva zaradený športovec 

narodený v roku 2002 a starší. Reprezentačný tréner môže tak zaradiť do prípravy na 

seniorské vrcholné podujatia aj starších juniorov. 
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Menný zoznam reprezentantiek pripravujúcich sa na vrcholné podujatia 

 

Bacharová Júlia, Bodíková Zuzana, Ďurišová Petra, Horská Romana, Kvasňovská Kristína, 

Labáthová Jana,  Lisá Laura, Miškechová Diana, Pivarčiová Natália, Schererová Rebecca 

/IUV/ 

Daabousová Nada, Suranová Sophia /STU/ 

 

Realizačný tím reprezentačného družstva SR seniorov 

vedúci výpravy:  na návrh Výboru sekcie SP a manažéra SP 

tréner / asistenti:  reprezentačný tréner / osobní tréneri 

rozhodca:   na návrh rozhodcovskej komisie SP a manažéra SP 

 

Nominačné kritéria na vrcholné podujatia v roku 2017 

Seniori: 

vrcholná súťaž:  Európsky pohár 

       Majstrovstvá sveta (14.-22.07.2017), Budapešť (HUN) 

ročníky narodenia: 02 a staršie 

nominácia športovcov na návrh reprezentačného trénera 

účasť na minimálne dvoch prípravných súťažiach 

bodové kritéria pre Majstrovstvá sveta 2017: 

 

 LIMIT  

Technické Sólo 73 bodov 

Voľné Sólo 75 bodov 

Technický Pár 72 bodov 

Voľný Pár 74 bodov 

Technický Tím 70 bodov 

Voľný Tím 72 bodov 

 

Bodové kritéria je možné splniť na ktorejkoľvek súťaži od 1.1.2017 do 18.06.2017. 
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Nominácie na vrcholné podujatia 

 

- cieľom je podanie čo najlepšieho výkonu v sezóne 

- slúžia na porovnanie výkonnosti s medzinárodnou konkurenciou, či už doma alebo 

v zahraničí 

- účasť na medzinárodných podujatiach bude motiváciou do ďalšej intenzívnej práce 

na základe priameho kontaktu s úspešnými športovkyňami 

- pretekárky budú nominované na domáce a zahraničné podujatia ako aj vrcholné 

v jednotlivých disciplínach na návrh reprezentačného trénera  

- účasť na vrcholných podujatiach je tiež podmienená splnením nominačných 

kritérií pre rok 2017, viď dokument „Nominačné kritériá pre rok 2017“ 
- na vrcholné podujatie je možné nominovať len jedno sólo, duo, tím a kombinovanú 

zostavu za krajinu 

- v roku 2017 je zameranie najmä na disciplíny technický a voľný pár a technický 

a voľný tím 

 

Plánované prípravné domáce a zahraničné podujatia 

 

03.-05.03.2017  German Open, Bonn/GER 

10.-12.03.2017  Make Up Forever, Paris/FRA 

21.-23.04.2017  Hungarian National Cup, HUN 

28.-30.04.2017  Japan Open, Tokyo/JPN 

17.-18.06.2017  M.E.C. Cup, Šamorín/SVK 

01.-02.07.2017  Hungarian Open, HUN 

 ??.-??.09.2017   SUV Parisi, UZB 

01.-03.12.2017  Vianočná cena Prahy, Praha/CZE 

- vzhľadom na to, že LEN a FINA kalendár nie je stále úplný, tieto podujatia môžu byť 

stále doplnené, príp. pozmenené 

- zároveň v SP vzniká  nový systém súťaží „World Series“, po získaní podrobnejších 

informácií bude záujem zúčastniť sa ho 

 

Sústredenia 

 

- ich realizácia vychádza z aktuálnych finančných možností  synchronizovaného 

plávania 

- zúčastniť sa ich môžu len nominované reprezentantky SR, ak Výbor sekcie SP 

neurčí inak 
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- reprezentantkám SR, ktoré sa plánovaných sústredení nezúčastnia, nevzniká nárok 

na finančnú a ani inú náhradu 

- v prípade, že sa nominovaná reprezentantka SR sústredenia po oznámení 

nominácie bez včasného a odôvodneného ospravedlnenia nezúčastní, bude znášať 

všetky náklady, ktoré vzniknú zrušením jej miesta (cestovné, stravné, pobytové, 

príp. iné storno poplatky) 

- výšku finančnej spoluúčasti reprezentantiek SR na nákladoch plánovaného 

sústredenia určuje Výbor sekcie SP podľa schváleného rozpočtu  

- realizačný tím má hradené náklady v plnom rozsahu, bez finančnej spoluúčasti 

 

Plánované termíny sústredení a predĺžených víkendov 

 

02.-08.01.2017  Šamorín/SVK 

06.-11.02.2017  Šamorín/SVK 

20.-25.02.2017  Šamorín/SVK 

14.-16.04.2017  Šamorín/SVK 

26.-30.06.2017  Šamorín/SVK 

04.-12.07.2017  Šamorín/SVK 

21.-27.08.2017  Izrael (výmenný camp) 

28.08.-02.09.2017  Šamorín/SVK 

15.-17.09.2017  Šamorín/SVK 

11-12/2017   Florida/USA 

27.-30.10.2017  Žilina/SVK 

27.-30.12.2017  SVK 

- príprava môže byť ešte doplnená o tréningy mimo klubových hodín 

 

 

 

Dňa: 13.12.2016       Gábor Szauder 

            manažér reprezentácie 

 

 

 


