
 

Výkonnostné kritériá pre zaradenie do seniorského reprezentačného družstva na rok 2023  
 
Metodika výpočtu kritérií pre vstup do reprezentácia je stanovená na základe širšej analýzy výsledkov vrcholných súťaží MS, ME. 
 

ELITE TEAM: a) pre zaradenie od 1.1.2023 (týkajúce sa výkonnosti v nominačnom období od 1.1.2022 do 31.12.2022)   
b) pre zaradenie od 1.9.2023 (týkajúce sa výkonnosti v nominačnom období od 1.1.2023 do 31.08.2022)  

a) účastníci individuálnych semifinále a finále (resp. do 16. miesta) na OH, MS, a ME v nominačnom období, s 
podmienkou m:820/ž:800 FINA bodov 

b) medailisti z MEJ a MSJ, YOG v nominačnom období 
c) medailisti zo štafiet na MS, ME v nominačnom období 
d) dosiahnutie m:840/ž:820 FINA bodov (50m bazén, 25m bazén) na súťažiach s EČZ v nominačnom období  
e) 1 muž + 1 žena podľa pravidiel účasti zástupcov krajín na OH 2024 (znenie pravidiel účasti OH 2024 definuje 

FINA) 

 

A TEAM: pre zaradenie od 1.1.2023 (týkajúce sa výkonnosti v nominačnom období od 1.1.2022 do 31.12.2023)   
a) dosiahnutie bodovej výkonnostnej hranice m:780/ž:760 bodov FINA (50m bazén, 25m bazén) na súťažiach s 

EČZ v nominačnom období  
b) do 30. miesta MS, do 20. miesta ME; do 12. miesta MSJ, finalisti MEJ, YOG a medailisti EYOF v nominačnom 

období s podmienkou min. m:760/ž:740 FINA bodov  
c) medailisti zo štafiet na MSJ, MEJ v nominačnom období 

 

B TEAM (U21): pre zaradenie od 1.1.2023 (týkajúce sa výkonnosti v nominačnom období od 1.1.2022 do 31.12.2023)   
a) muži 20 a 21 roční (roč. 2002 a 2003) a ženy 20 a 21 ročné (roč. 2002 a 2003) 

 
dosiahnutie bodovej výkonnostnej hranice m:755/ž:735 bodov FINA (50m bazén, 25m bazén) v súťažiach s 

EČZ v nominačnom období 
 

b)  muži 19 roční (roč. 2004); ženy 18 a 19 ročné (roč. 2004 a 2005) 
 

dosiahnutie bodovej výkonnostnej hranice m:740/ž:720 bodov FINA (50m bazén, 25m bazén) v súťažiach s 

EČZ v nominačnom období 
 
Poznámka:  

B TEAM sa skladá výlučne zo športovcov v definovaných ročníkoch.  
Juniorskí reprezentanti, ktorí splnia podmienky na zaradenie do seniorskej reprezentácie ELITE TEAM alebo A TEAM, budú 

formálne zaradení do seniorskej reprezentácie z dôvodu čerpania výhod pre seniorských reprezentantov (vybavenie, v 

odôvodnených prípadoch účasť na súťažiach a sústredeniach, podpora atď.), keďže ich príprava bude v prvom rade 

podliehať potrebám RD juniorov. 

 

C TEAM (ÚČASTNÍCI ŠTAFETOVÉHO PROJEKTU):   
- v rámci „Štafetového projektu“ môžu byť na návrh reprezentačného trénera na jednotlivé akcie reprezentácie 

zaradení plavci vytypovaní na základe doloženej prognózy s cieľom zostavenia štafiet s vysokou prognózou 

úspechu na vrcholných súťažiach v predmetnom období (ME, MS, OH) až do termínu Olympijských hier 2024 
 
Každý športovec sa stáva seniorským reprezentantom od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 v príslušnom TEAMe reprezentačného družstva 

v prípade splnenia vyššie uvedeného kritéria. Zaradenie do Elite Teamu je len k 1.1.2023 a k 1.9.2023. Zaradenie do 

reprezentačného družstva A a B je kedykoľvek počas sezónny od 1.1. do 31.12. 2023. (Oficiálna platnosť štatútu reprezentanta musí 

byť potvrdená podpisom reprezentačnej zmluvy.). 
 
Oficiálne zaradenie športovca do reprezentačného družstva SR podlieha schváleniu VSPL a Radou SPF a podpisom reprezentačnej 

zmluvy športovcom (príp. zákonným zástupcom športovca.) 
 
Po splnení podmienok zaradenia do seniorskej reprezentácie (po schválení zaradenia a oznámení tejto skutočnosti) sú športovci 

(alebo ich osobní tréneri) povinní bez zbytočného odkladu zaslať svoj harmonogram športovej prípravy (HŠP) - pretekov a 

tréningových kempov na príslušnom formulári manažérovi slovenskej reprezentácie (reprezentačnému trénerovi a asistentovi 

reprezentačného trénera) a bez zbytočného odkladu oznamovať akékoľvek zmeny. 
 

 


