
 

 

Výkonnostné kritériá pre zaradenie do 
 

reprezentačného družstva SR 
 

 

Seniori a seniorky (ročníky 2003 a starší)  
Trať  Muži   Ženy  km na 

       OV 
        

5 km  00:59:30,00   01:03:00,00  10 km 
        

   Juniori a juniorky    
        

Trať2004-2005 2006-2007 2008-2009 2004-2005 2006-2007 2008-2009 km na 

       OV   
5 km 01:00:30,00 01:01:30,00 01:02:30,00 01:04:00,00 01:05:00,00 01:06:00,00 10 km 

 
 

 

Limity musia byt zaplávané na 50 m bazéne od 1.1.2022. Plavci, ktorí sa z dôvodu choroby 
nezúčastnia na MSR v DP v bazéne na 5km, budú mať možnosť zaplávať limit na reprezentačnom 
sústredení, alebo pri samostatnom pokuse. Podmienkou zaradenia do reprezentačného družstva je 
účasť na otvorenej vode v roku 2022. Odplávať min. 10 km na OV. 

 
 
 

Limit do reprezentácie na 5 km plávaného na 50 m bazéne môže splniť člen SPF na oficiálnych 
pretekoch aj v zahraničí z ktorých sú vydané oficiálne výsledky podľa pravidiel v danej krajine, alebo 
pri samostatnom štarte. Zo samostatného pokusu o zaplávanie limitu musí byť spravený 
videozáznam a spísaný písomný zápis za osobnej účasti a s podpisom dvoch trénerov obsahujúci 
zapísané jednotlivé 100 metrové úseky. Prítomní a podpísaní účastníci (tréneri alebo rozhodcovia) 
musia byť na zápise identifikovaní svojim číslom v príslušnej federácii. Prítomní tréneri musia byť 
príslušníkmi plaveckej federácie danej krajiny, v ktorej sa pokus uskutočňuje. Pokus o samostatné 
zaplávanie musí byť nahlásený najneskôr dva týždne pred pokusom s miestom a dátumom konania 
sekcii DP, manažérovi DP a trénerovi reprezentácie DP. Každý plavec má možnosť nahlásiť v 
kalendárnom roku dva samostatné pokusy. Výsledky a zápis doručí neodkladne sekcii DP, 
manažérovi DP a reprezentačnému trénerovi DP, pre potreby urýchlenej nominácie na vrcholné 
podujatie. Reprezentantom sa stáva momentom schválenia sekciou DP. 

 
 
 

Úsilie realizačného tímu musí smerovať k vytvoreniu čo najlepších podmienok pre všetkých 
pretekárov zaradených do reprezentačného družstva v diaľkovom plávaní. Cieľom realizačného tímu 
je priviesť reprezentantov k čo najvyššej výkonnosti a úspešne tak reprezentovať Slovenskú republiku. 
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