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PLÁN PRÁCE NA RTC 2016/2017  

REPREZENTAČNÉ  DRUŽSTVO SR  JUNIOROV 
 

Platný pre obdobie 1.9. – 31.12.2016 
 
 
Projekt prípravy reprezentačného družstva juniorov Slovenskej republiky v plávaní pre RTC 2016/2017 vychádza 

z aktuálnych podmienok v slovenskom plávaní. Je zameraný na úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na 

vrcholných podujatiach s cieľom vytvoriť širšiu základňu pre budúcu seniorskú reprezentáciu:  

 
09.12. – 11.12.2016   Multistretnutie juniorov, Košice/SVK (50m) 
   chlapci ročníky 2000/2001, dievčatá ročníky 2002/2003 
??.05. – ??.05.2017    Štvorstretnutie, ?/ (50m) 
   chlapci ročníky 2000/2001, dievčatá ročníky 2002/2003 
28.06. – 02.07.2017    Majstrovstvá Európy juniorov, Netanya/ISR (50m) 
   chlapci ročníky 1999 – 2002, dievčatá ročníky 2000 – 2003 
22.07. – 30.07.2017    EYOF 2017, Gyor/HUN (50m) 
   chlapci ročníky 2001 – 2002, dievčatá ročníky 2003 – 2004 
22.08. – 28.08.2017    Majstrovstvá sveta juniorov, Indianapolis/USA (50m) 
   chlapci ročníky 1999 – 2002, dievčatá ročníky 2000 – 2003 
 
 
Výkonnostné kritériá pre zaradenie do reprezentačného družstva SR 
 
starší juniori:  
ročník 1999 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 650 bodov (50,100m) a 640 bodov 
(200,400,800,1500) FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén ) 
ročník 2000 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 620 bodov(50,100m) a 610 bodov 
(200,400,800,1500)  FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén) 
 
mladší juniori:  
ročník 2001 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 590 bodov (50,100m) a 580 bodov 
(200,400,800,1500m) FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén) 
ročník 2002 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 550 bodov (50,100m) a 540 bodov 
(200,400,800,1500m)  FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén) 
 
staršie juniorky:  
ročník 2000 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 670 bodov (50,100m) a 660 bodov 
(200,400,800,1500m)  FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén)  
ročník 2001 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 640 bodov (50,100m) a 630 bodov 
(200,400,800,1500m)  FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén) 
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mladšie juniorky:  
ročník 2002 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 610 bodov (50,100m) a 600 bodov 
(200,400,800,1500)  FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén) 
ročník 2003 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 570 bodov (50,100m) a 560 bodov 
(200,400,800,1500m)  FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén) 
ročník 2004 – dosiahnutie limitu bodového výkonu 540 bodov (50,100m) a 530 bodov 
(200,400,800,1500m) FINA 2015/2016 (50m alebo 25m bazén) 

 
■ Pretekári a pretekárky v jednotlivých kategóriách juniorov, ktorí dosiahli uvedené bodové výkony v neolympijskej 
disciplíne, musia potvrdiť svoju výkonnosť v olympijskej disciplíne na úrovni o 10 bodov nižšej, ako je bodová hodnota 
pre zaradenie.  

 

FINA body platia jednotne u všetkých kategórií podľa dátumu plnenia stanoveného limitu. Príklad: ak bol limit 
splnený v roku 2015 – používa sa bodovanie FINA 2014, ak splní limit plavec v roku 2016 – použije sa bodovanie FINA 
2015. Na zistenie časov k aktuálnemu bodovému výkonu použite: 
http://services.matevzdolenc.com/finapoints/finapoints 
 
 
Obdobie pre zaradenie do reprezentačného družstva SR  

Do reprezentačného družstva starších a mladších juniorov pre RTC 2016/2017  
sú zaradení pretekári dňom 01.09.2016, ktorí splnili predpísané podmienky a dosiahli predpísané limity bodových 
výkonov v období od 01.09.2015 do 31.08.2016 v oficiálnych pretekoch v 50m alebo 25m bazéne podľa bodovacích 
tabuliek FINA 2015/2016.  
Reprezentačné družstvo SR je otvorený systém, do ktorého sa dá vstúpiť po prehodnotení výkonnosti pretekárov k 
termínom: a.) 01.01.2017 (od 01.01.2016), b.) 01.04.2017 (od 01.04.2016). Výnimka z uvedených dátumov platí iba po 
splnení limitu na vrcholné podujatie po uvedených termínoch.  
Pretekári po splnení predpísaných podmienok a výkonov budú doplnení do pôvodných zoznamov reprezentantov. 

 
Športovec, po zaradení do reprezentačného družstva SR,  je povinný do 15 dní po zaradení, zaslať na Sekretariát SPF, 
ročný harmonogram športovej prípravy a vždy ho aktualizovať k termínu 1. január a 1. apríl. 

 
Menný zoznam reprezentantov SR pre RTC 2016/2017 
Viď. príloha č. 1 

 
Realizačný tím reprezentačného družstva SR   
vedúci akcie:   športový riaditeľ SPF  
hlavný tréner:   manažér reprezentácie SR v plávaní 
tréneri - asistenti:  3 stáli asistenti manažéra reprezentácie SR v plávaní  

/menovitý návrh nominácie manažéra reprezentácie podlieha schváleniu Rady SPF/ 
masér / fyzioterapeut:  na základe menovania 
športový psychológ:  na základe menovania 
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Nominácie a limity na vrcholné podujatia 
 
Nominácie : 

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

 Nominácie na medzinárodné preteky doma aj v zahraničí budú slúžiť k porovnaniu výkonnosti s medzinárodnou  
konkurenciou 

 Pretekári budú na vrcholné podujatia nominovaní po splnení vypísaných limitov a podmienok vo vypísanom 
období. 

 Uznávajú sa len výkony dosiahnuté na oficiálnych pretekoch, ktoré sú namerané EČZ.  

 Neuznávajú sa výsledky zaplávané v medzičasoch (okrem prvého úseku štafety) a samostatné pokusy. 

 Nominácie na majstrovské preteky, ktoré sa konajú v 25m bazéne sa robia len z časov zaplávaných v 25m 
bazéne.  

 Nominácie na majstrovské preteky, ktoré sa konajú v 50m bazéne sa robia len z časov zaplávaných v 50m 
bazéne. 

 V prípade, ak na vrcholné podujatia v jednej disciplíne splnili príslušný limit viacerí pretekári, budú pretekári 
nominovaní podľa tabuľkového poradia (na základe lepšieho zaplávaného výkonu v nominačnom období) a 
možného počtu štartujúcich za krajinu. 

 Pri obsadzovaní prípadných doplnkových disciplín je rozhodujúce tabuľkové poradie (na  základe lepšieho 
zaplávaného výkonu v aktuálnom RTC). 

 V prípade , že nikto nesplní predpísaný limit (neplatí v prípadoch ak limity vypíše FINA prípadne LEN), Rada SPF 
môže mimoriadne navrhnúť do nominácie 2 plavcov na základe najbližšieho priblíženia k limitu vo vypísanom 
období. 

 Účasť na vrcholných podujatiach je podmienená účasťou reprezentanta na M-SR príslušnej vekovej kategórie. 
Študujúci, resp. pracujúci plavci v zahraničí, si môžu písomne požiadať o výnimku, ktorá bude posudzovaná  
u každého plavca individuálne. 

 Pri nomináciách na nemajstrovské preteky sa berú do úvahy všetky časy z evidencie podľa aktuálnej výkonnosti 
(časy 3 mesiace späť do termínu zaslania prihlášok).  

 Nominácie na nemajstrovské preteky, ktoré sa konajú v 50m resp. 25 m bazéne sa robia z časov zaplávaných 
v 50m aj 25 m bazéne. 

 Pri  pretekoch družstiev (Multistretnutie, Štvorstretnutie, ...) sa konečná nominácia upraví podľa potreby a s 
prihliadnutím na obsadenie všetkých disciplín v prospech reprezentačného družstva. 

 Pri nomináciách na preteky Svetového pohára je podmienkou schválenia účasti juniorského reprezentanta na 
týchto pretekoch splnenie limitu na vrcholné európske alebo svetové podujatie v predchádzajúcej alebo 
aktuálnej sezóne 

 
Metodika tvorby limitov (v spolupráci s Metodickou komisiou SPZ) : 
 

 Pre tvorbu limitov sa použijú časy v jednotlivých disciplínach z posledných troch podujatí. Najhorší výkon sa 
škrtá. „A“ limit je priemer dvoch zostávajúcich časov. 

 „A“ limity na MEJ sa vypočítajú: na základe 20. miesta redukovaného poradia (ak je počet 30 a viac štartujúcich 
účastníkov), resp. na základe redukovaného poradia definujúceho 2/3 štartovného poľa (ak je počet štartujúcich 
účastníkov 29 až 19), prípadne na základe 12. miesta redukovaného poradia (ak je počet štartujúcich účastníkov 
18 a menej) berie sa poradie z MEJ. Pre úplnosť to znamená: 19. miesto (ak je počet 29,28 účastníkov), 18. 
miesto (ak je počet 27 účastníkov), 17. miesto (ak je počet 26,25 účastníkov), 16. miesto (ak je počet 24  
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účastníkov), 15. miesto (ak je počet 23,22 účastníkov), 14. miesto (ak je počet 21 účastníkov), 13. miesto (20 
účastníkov) – tzv. lineárna metóda. 
„B“ limity na MEJ sa vypočítajú: na základe 99 % z vypočítaného „A“ limitu. 
„C“ limity na MEJ sa vypočítajú: na základe 98 % z vypočítaného „A“ limitu (len pre disciplíny 200m, 
400m, 800m, 1500m) 

 Ak na vrcholné podujatia vypíše limity FINA prípadne LEN, majú tieto limity prednosť pred našimi 
stanovenými limitmi. 

                   

28.6.-02.07.2017 Majstrovstvá Európy juniorov, Netanya/ISR (50m) 
 
Limity pre účasť: 
 
 

  ŽENY   MUŽI  

 limit „A“ limit „B“ limit „C“ limit „A“ limit „B“ limit „C“ 

50 VS 0:26,68 0:26,94 x 0:23,44 0:23,68 x 

100 VS 0:57,59 0:58,18 x 0:51,18 0:51,70 x 

200 VS 2:05,02 2:06,29 2:07,58 1:52,31 1:53,44 1:54,60 

400 VS 4:22,61 4:25,26 4:27,97 3:58,05 4:00,45 4:02,90 

800 VS 9:00,91 9:06,37 9:11,94 8:18,21 8:23,24 8:28,37 

1500 VS 17:16,53 17:27,00 17:37,68 15:51,05 16:00,66 16:10,46 

50 Z 0:30,07 0:30,37 x 0:26,69 0:26,95 x 
100 Z 1:04,62 1:05,27 x 0:56,88 0:57,45 x 

200 Z 2:19,51 2:20,92 2:22,36 2:04,78 2:06,05 2:07,33 

50 P 0:33,35 0:33,69 x 0:29,25 0:29,55 x 

100 P 1:12,14 1:12,87 x 1:03,91 1:04,56 x 

200 P 2:36,32 2:37,90 2:39,51 2:18,55 2:19,95 2:21,38 

50 M 0:28,09 0:28,35 x 0:24,80 0:25,05 x 

100 M 1:02,42 1:03,05 x 0:55,20 0:55,75 x 

200 M 2:18,59 2:19,99 2:21,42 2:04,61 2:05,87 2:07,15 

200 PP 2:21,78 2:23,22 2:24,68 2:06,93 2:08,22 2:09,53 

400 PP 5:02,50 5:05,56 5:08,67 4:29,17 4:31,89 4:34,66 

 
 Štartujú pretekári ročníkov narodenia 1999-2002 (muži) a 2000-2003 (ženy). 

 Nominačné obdobie 01.06.2016 – 28.05.2017  
V každej disciplíne môžu štartovať maximálne 4 pretekári, do semifinále a finále sa môžu z každého štátu 
kvalifikovať najviac 2 pretekári . 

 Rada SPF môže na návrh manažéra reprezentácie doplniť nomináciu o jedného pretekára za účelom doplnenia 
štafety aj v tom prípade, keď nebude mať splnený kvalifikačný limit. 

 Pri nominácii reprezentantov do štafiet, je povinný pretekár a jeho osobný tréner akceptovať účasť v štafete ako 
povinnú. Výnimky platia iba v prípadoch, ak by mohla negatívne ovplyvniť individuálny štart  v danom poldni.  Za 
výnimku možno považovať iba semifinále a finále MSJ, resp. finále MEJ. 
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Zloženie realizačného tímu 
 1 až 4 pretekári: Športový riaditeľ  ako vedúci výpravy +Manažér reprezentácie ako hlavný tréner + 1 tréner 

pretekára s najvyšším % plnením limitu + 1 masér/fyzioterapeut + 1 športový psychológ 
 5 až 8 pretekárov: Športový riaditeľ  ako vedúci výpravy + Manažér reprezentácie ako hlavný tréner + 1 asistent 

manažéra reprezentácie ako tréner + 1 tréner pretekára s najvyšším % plnením limitu + 1 masér/fyzioterapeut + 
1 športový psychológ 

 8 a viac pretekárov: Športový riaditeľ  ako vedúci výpravy + Manažér reprezentácie ako hlavný tréner + 2 
asistenti manažéra reprezentácie ako tréneri + 1 tréner pretekára s najvyšším % plnením limitu + 1 
masér/fyzioterapeut + 1 športový psychológ 

 Ostatní osobní tréneri sa môžu zúčastniť na vlastné náklady s tým, že zodpovedný pracovník sekretariátu SPF 
zabezpečí akreditáciu na podujatie. 

 
Financovanie pretekov 

 Pretekári, ktorí splnili „A“ limit majú preteky hradené v plnom rozsahu, bez finančnej spoluúčasti. 
 Pretekári, ktorí splnili „B“ limit s finančnou spoluúčasťou vo výške 50% nákladov. Ak pretekár splní počas 

podujatia „A“ limit, bude mu vrátené 100 % výšky finančných nákladov.  
 Pretekári, ktorí splnili „C“ limit s finančnou spoluúčasťou vo výške 100% nákladov. Ak pretekár splní počas 

podujatia „A“ limit, bude mu vrátené 100 % výšky finančných nákladov. 
 Nominovaní tréneri a realizačný tím majú preteky hradené v plnom rozsahu, bez finančnej spoluúčasti.  

 
 

20.07. – 30.07.2017 EYOF, Gyor/HUN (50m) 
 
Limity pre účasť: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Štartujú pretekári ročníkov narodenia 2001-2002 (muži) a 2003-2004 (ženy). 

 ŽENY MUŽI 

 limit  limit  

50 VS 0:28,03 0:24,63 

100 VS 1:00,46 0:52,66 

200 VS 2:11,27 1:56,77 

400 VS 4:37,64 4:08,82 

800 VS 9:23,31         X 

1500 VS X 16:27,44 

100 Z 1:08,00 1:00,19 

200 Z 2:27,45 2:11,00 

100 P 1:16,65 1:07,22 

200 P 2:45,28 2:26,37 

100 M 1:05,70 0:58,33 

200 M 2:25,83 2:11,59 

200 PP 2:28,46 2:12,12 

400 PP 5:16,99 4:43,24 
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 V každej disciplíne môže štartovať za štát maximálne 1 pretekár. 

 Nominačné obdobie 01.07.2016 – 20.06.2017  

 Výkony pretekárov z nominačného obdobia budú zoradené do poradia podľa % plnenia vypísaného limitu. Podľa 
prideleného počtu miest, ktorý stanoví SOV a podľa daného poradia v konkrétnej disciplíne % plnenia limitu 
budú pretekári nominovaní pre účasť na EYOF 2017. Nominácia pretekárov podlieha schváleniu SOV.  

 

Zloženie realizačného tímu 
 

 Počet osôb realizačného tímu stanoví SOV.  
 SPF predpokladá, že SOV pridelí pre realizačný tím kvótu 2 osôb. V takomto prípade bude zloženie realizačného 

tímu nasledovné: Manažér reprezentácie  resp. jeho asistent ako vedúci výpravy a hlavný tréner + 1 tréner 
pretekára s najvyšším % plnením limitu. Schválenie nominácie realizačného tímu podlieha schváleniu SOV. 
 

Financovanie pretekov 
 

 V plnom rozsahu hradené z prostriedkov SOV, ktorý zabezpečuje aj materiálne vybavenie. 

 
 

 22.08. – 28.08.2017      Majstrovstvá Sveta juniorov, Indianapolis/USA (50m)    
 
Limity pre účasť : 

 

  ŽENY   MUŽI  

 limit „A“ limit „B“ limit „C“ limit „A“ limit „B“ limit „C“ 

50 VS 0:26,53 0:26,80  0:23,34 0:23,58  

100 VS 0:57,22 0:57,79  0:51,11 0:51,63  

200 VS 2:04,55 2:05,80 2:07,09 1:52,12 1:53,25 1:54,41 

400 VS 4:21,98 4:24,63 4:27,33 3:57,71 4:00,11 4:02,56 

800 VS 8:58,79 9:04,23 9:09,78 8:17,23 8:22,25 8:27,38 

1500 VS 17:21,67 17:32,19 17:42,92 15:51,30 16:00,90 16:10,71 

50 Z 0:29,94 0:30,24  0:26,75 0:27,02  

100 Z 1:04,04 1:04,69  0:57,16 0:57,73  

200 Z 2:17,23 2:18,62 2:20,03 2:05,04 2:06,30 2:07,59 

50 P 0:32,96 0:33,29  0:29,19 0:29,49  

100 P 1:12,10 1:12,82  1:03,98 1:04,63  

200 P 2:36,64 2:38,22 2:39,84 2:19,95 2:21,36 2:22,80 

50 M 0:28,10 0:28,38  0:24,97 0:25,22  

100 M 1:01,72 1:02,34  0:55,16 0:55,72  

200 M 2:18,95 2:20,35 2:21,78 2:04,02 2:05,27 2:06,55 

200 PP 2:19,94 2:21,36 2:22,80 2:06,08 2:07,35 2:08,65 

400 PP 5:00,22 5:03,26 5:06,35 4:32,52 4:35,27 4:38,08 
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 Štartujú pretekári ročníkov narodenia 1999-2002 (muži) a 2000-2003 (ženy). 

 V každej disciplíne môžu štartovať za štát maximálne 2 pretekári, do semifinále a finále sa môžu z každého štátu 
kvalifikovať najviac 2 pretekári .  

 Nominačné obdobie 01.01.2017 – 30.06.2017  

 Rada SPF môže na návrh manažéra reprezentácie doplniť nomináciu o jedného pretekára za účelom doplnenia 
štafety aj v tom prípade, keď nebude mať splnený kvalifikačný limit. 

 Pri nominácii reprezentantov do štafiet, je povinný pretekár a jeho osobný tréner akceptovať účasť v štafete ako 
povinnú. Výnimky platia iba v prípadoch, ak by mohla negatívne ovplyvniť individuálny štart  v danom poldni.  Za 
výnimku možno považovať iba semifinále a finále MSJ, resp. finále MEJ. 

 
Zloženie realizačného tímu 

 1 až 4 pretekári: Športový riaditeľ  ako vedúci výpravy +Manažér reprezentácie ako hlavný tréner + 1 tréner 
pretekára s najvyšším % plnením limitu + 1 masér/fyzioterapeut + 1 športový psychológ 

 5 až 8 pretekárov: Športový riaditeľ  ako vedúci výpravy + Manažér reprezentácie ako hlavný tréner + 1 asistent 
manažéra reprezentácie ako tréner + 1 tréner pretekára s najvyšším % plnením limitu + 1 masér/fyzioterapeut + 
1 športový psychológ 

 8 a viac pretekárov: Športový riaditeľ  ako vedúci výpravy + Manažér reprezentácie ako hlavný tréner + 2 
asistenti manažéra reprezentácie ako tréneri + 1 tréner pretekára s najvyšším % plnením limitu + 1 
masér/fyzioterapeut + 1 športový psychológ 

 Ostatní osobní tréneri sa môžu zúčastniť na svoje náklady s tým, že zodpovedný pracovník sekretariátu SPF 
zabezpečí akreditáciu na preteky. 

 
Financovanie pretekov 

 Pretekári, ktorí splnili „A“ limit majú preteky hradené v plnom rozsahu, bez finančnej spoluúčasti. 
 Pretekári, ktorí splnili „B“ limit s finančnou spoluúčasťou vo výške 50% nákladov. Ak pretekár splní počas 

podujatia „A“ limit, bude mu vrátené 100 % výšky finančných nákladov.  
 Pretekári, ktorí splnili „C“ limit s finančnou spoluúčasťou vo výške 100% nákladov. Ak pretekár splní počas 

podujatia „A“ limit, bude mu vrátené 100 % výšky finančných nákladov. 
 Nominovaní tréneri a realizačný tím majú preteky hradené v plnom rozsahu, bez finančnej spoluúčasti.  

 

Spoločné akcie reprezentačného družstva SR 
 
Sústredenia 

 Pri nomináciách reprezentantov na sústredenie sa bude prihliadať na aktuálne finančné možnosti SPF. 

 Sústredení sa môžu zúčastniť reprezentanti v poradí, v akom sú zaradení v reprezentačnom družstve. Toto 
poradie sa aktualizuje k termínom:  
A) k termínu 01.01.2017 
B) k termínu 01.04.2017 

 Reprezentanti “STARŠÍ JUNIORI / JUNIORKY” sa sústredenia zúčastňujú za finančnej spoluúčasti 10% nákladov na 
konkrétnu akciu. 

 Reprezentanti “MLADŠÍ JUNIORI / JUNIORKY” sa sústredenia zúčastňujú za finančnej spoluúčasti 20% nákladov 
na konkrétnu akciu. 

 Reprezentantom, ktorí sa plánovaného sústredenia nezúčastnia, nevzniká nárok na finančnú náhradu. 
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 Realizační tím má sústredenia hradené v plnom rozsahu, bez finančnej spoluúčasti. Ostatní osobní tréneri 
reprezentantov sa sústredení môžu zúčastniť za finančnej spoluúčasti 100%. 

 V prípade že sa nominovaný reprezentant sústredenia po oznámení nominácie bez  včasného a odôvodneného 
ospravedlnenia  nezúčastní, bude znášať všetky náklady,  ktoré vzniknú zrušením jeho miesta (cestovné, stravné, 
pobytové, príp. iné storno poplatky). 

 
Zloženie realizačného tímu na sústredenia:  
hlavný tréner:   manažér reprezentácie SR v plávaní 
tréneri - asistenti:  3 stáli asistenti manažéra reprezentácie SR v plávaní + podľa potreby reprezentácie 

/menovitý návrh nominácie manažéra reprezentácie podlieha schváleniu Rady SPF/ 
masér / fyzioterapeut:  na základe menovania 
športový psychológ:  na základe menovania 

 
Termíny sústredení: 

21.01. – 28.01.2017 Poprad ? (mladší juniori) 

28.01. – 04.02.2017                     Poprad ? (starší juniori) 
Apríl 2017                                 Zahraničie HUN/ TUR ? ( výber na základe plnenia limitov na EYOF, MEJ, MSJ) 
Júl 2017   Zahraničie HUN/SLO/ESP/TUR ?  ( výber na základe plnenia limitov na EYOF, MSJ) 
August 2017 ?   ??? (reprezentanti nominovaný na MSJ)    
    
Reprezentačné alebo povinné štarty: 
02.12. – 04.12.2016 Zimné M SR starších žiakov, Dolný Kubín 
26.11. – 27.11.2016 Zimné M SR mladších žiakov, Dolný Kubín 
09.12. – 11.12.2016 Multistretnutie, Košice/SVK 
16.12. – 18.12.2016 Zimné M SR juniorov a seniorov, Čilistov 
??.05. – ??.05.2017  Štvorstretnutie, ? 
10.06. – 12.06.2017 Letné M SR starších žiakov, ? 
17.06. – 19.06.2017 Majstrovstvá SR juniorov a seniorov, ? 
28.06. – 02.07.2017 Majstrovstvá Európy juniorov, Netanya/ISR 
22.07. – 30.07.2017 EYOF, Gyor/HUN 
22.08. – 28.08.2017 Majstrovstvá sveta juniorov, Indianapolis/USA 

 
Kalendár reprezentačných štartov môže byť v januári 2017 doplnený o ďalšie reprezentačné štarty, a to 
s ohľadom na finančnú situáciu SPF na základe fin. zdrojov pre rok 2017 a zverejnených termínových listín 
podujatí v SR a v Európe. 
 
Doporučené štarty: 

01.10. – 02.10.2016 VC Púchova 2016 
05.11. – 06.11.2016 AXIS Cup Jihlava 2016 
25.03. – 26.03.2017 Banská Bystrica Cup 2017 

05.05. – 07.05.2017 ORCA Cup 2017 

26.05. – 28.05.2017 Veľká cena Slovenska 2017 
 

Kalendár odporúčaných štartov bude  v januári 2017 doplnený o ďalšie odporúčané štarty, a to s ohľadom 
na zverejnené termínové listiny podujatí v SR a v Európe. 
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Materiálne vybavenie 
 

 Materiálne vybavenie reprezentantov SR bude v zmysle zmluvy s reprezentantom 
 Pretekári, ktorí sa kvalifikujú na vrcholné podujatia obdržia  prípadne ďalšie materiálne vybavenie v zmysle 

sponzorských zmlúv a finančných možností  SPF. 

 
Štatút reprezentanta 
Pretekári resp. ich zákonní zástupcovia podpíšu Štatút reprezentanta pri menovaní do reprezentačného družstva SR.  

 
Spracoval: Bc. Miroslav Machovič – manažér reprezentácie SPZ 

 
Schválené Radou SPF dňa 11.10.2016. 
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Príloha č. 1 

Reprezentačné družstvo SR juniorov pre RTC 2016/2017 
pre obdobie 1.9. – 31. 12.2016 

(sledované obdobie od 01.09.2015 do 31.08.2016) 
 

STARŠIE JUNIORKY 

    

 

Ročník 2000      

1.   Benková Laura 00 200 voľný spôsob 2:04.85 741 b. 08.07.2016 NERZI 

2.   Niepelová Sára 00 400 voľný spôsob 4:25.64 688 b. 23.04.2016 KUPI 

3.   Paulíková Lenka 00 400 voľný spôsob 4:28.21 668 b. 16.04.2016 KUPI 

Ročník 2001 
    

 

1.   Tomanová Barbora 01 50 znak 29.50 771 b. 21.05.2016 STUTT 

    100 znak 1:04.25 740 b. 29.04.2016  

2.   Mikušková Barbora 01 100 voľný spôsob 57.02 715 b. 05.12.2015 SGTN 

3.   Záborská Miroslava 01 200 prsia 2:36.01 708 b. 12.03.2016 STUTT 

4.   Potocká Tatiana 01 200 voľný spôsob 2:08.73 676 b. 10.07.2016 STUTT 

5.   Balážiková Karolína 01 400 voľný spôsob 4:28.02 669 b. 04.12.2015 ORCAB 

6.   Rusnáková Rebeka 01 100 voľný spôsob 1:00.37 641 b. 01.05.2016 SPK 

     

 

MLADŠIE JUNIORKY      

Ročník 2002      

1.   Potocká Tamara 02 100 motýlik 1:02.77 709 b. 08.07.2016 AQUAP 

2.   Trníková Nikoleta 02 200 prsia 2:37.84 684 b. 08.05.2016 PBPO 

3.   Reindl Robin 02 200 pol. preteky 2:23.34 681 b. 09.07.2016 AQSLE 

4.   Ripková Zora 02 100 voľný spôsob 59.57 667 b. 29.05.2016 ORCAB 

5.   Bábska Nina 02 400 voľný spôsob 4:33.86 659 b. 10.06.2016 SPK 

6.   Kubová Lucia 02 400 voľný spôsob 4:34.71 622 b. 04.12.2015 SKPKO 

Ročník 2003 
    

 

1.   Kupčová Sabína 03 200 voľný spôsob 2:10.03 655 b. 19.06.2016 AQSLE 

2.   Marušáková Emma 03 100 voľný spôsob 1:01.15 617 b. 18.06.2016 NERZI 

3.   Feketeová Tijana 03 50 voľný spôsob 28.16 598 b. 19.03.2016 SGSPU 

4.   Adámková Lucie 03 100 prsia 1:16.59 593 b. 08.05.2016 ORCAB 

5.   Melničáková Lenka 03 50 prsia 35.40 577 b. 28.05.2016 PKHU 

    100 prsia 1:17.63 569 b. 27.05.2016  

Ročník 2004 
    

 

1.   Kovácsová Timea 04 400 pol. preteky 5:25.04 563 b. 25.06.2016 AQSLE 
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STARŠÍ JUNIORI 

    

 

Ročník 1999      

1.   Beňo Jozef 99 50 prsia 29.40 774 b. 20.03.2016 PITOP 

    100 prsia 1:03.79 769 b.  08.04.2016  

2.   Somogyi Filip 99 50 prsia 29.47 741 b. 10.04.2016 VSKUK 

    100 prsia 1:05.66 705 b. 01.05.2016  

3.   Černek Adam 99 50 znak 26.68 731 b. 21.05.2016 PKMA 

    100 znak 57.74 727 b. 22.05.2016  

4.   Rosipal Adam 99 1500 voľ. spôsob 16:07.10 730 b. 15.04.2016 ORCAB 

5.   Kupec Gabriel 99 50 prsia 30.09 696 b. 29.04.2016 PITOP 

    100 prsia 1:06.57 677 b.  01.04.2016  

6.   Bartáky Dávid 99 50 motýlik 25.38 690 b. 17.06.2016 NERZI 

    100 motýlik 56.87 672 b. 19.06.2016  

7.   Mizera Daniel 99 400 voľ. spôsob 4:01.99 674 b. 19.12.2015 ORCAB 

Ročník 2000 
    

 

1.   Želikovský Tomáš 00 100 voľný spôsob 53.26 683 b. 18.06.2016 NERZI 

2.   Ružič Tomáš 00 200 motýlik 2:07.11 675 b. 13.12.2015 SPK 

3.   Gajdoš Dávid 00 50 prsia 30.48 669 b. 19.06.2016 ORCAM 

    100 prsia 1:07.01 663 b. 17.06.2016  

4.   Horňák Adam 00 100 voľný spôsob 54.60 634 b. 08.04.2016 ORCAB 

     

 

MLADŠÍ JUNIORI      

Ročník 2001      

1.   Niedl Tomáš 01 200 prsia 2:25.81 660 b. 18.06.2016 STUTT 

2.   Kliment Simon 01 400 voľný spôsob 4:16.75 629 b. 01.08.2016 ORCAB 

3.   Kazimír Samuel 01 200 prsia 2:29.42 614 b. 18.06.2016 SPK 

4.   Hraško Juraj 01 400 voľný spôsob 4:19.73 608 b. 09.04.2016 ORCAB 

Ročník 2002 
    

 

1.   Bielik Kevin 02 200 prsia 2:32.03 583 b. 18.12.2015 DELKO 

2.   Kušík Alex 02 200 pol. preteky 2:17.86 565 b. 10.06.2016 SPK 

3.   Peciar Tomáš 02 400 voľný spôsob 4:29.46 544 b. 10.06.2016 DELNI 

        

 

         

STARŠÍ JUNIORI a JUNIORKY spolu:     11 mužov + 9 žien = 20 reprezentantov    
MLADŠÍ JUNIORI a JUNIORKY spolu:     7 mužov + 12 žien =  19 reprezentantov    
Spolu juniorská reprezentácia:           39 reprezentantov 

 


