
  
  

KRITÉRIA  

Slovenskej plaveckej federácie 
pre zaradenie do Menného zoznamu   

Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania    
   

  

1. Tieto kritéria stanovujú podmienky pre zaradenie športovcov do Menného zoznamu Útvaru 

talentovanej mládeže Slovenskej plaveckej federácie v plávaní (ďalej len “ÚTM SPF plávania”).  

2. Základným východiskom a účelom týchto kritérií je zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre 

športovú činnosť a prípravu športovcov zaradených do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania.  

3. Kritéria pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania korešpondujú s kritériami pre 

zaradenie do Reprezentačných družstiev SR v juniorskej a seniorskej kategórii, upravenými na 

ročníkový model, so zohľadnením parametra zníženia bodových výkonov na úroveň talentovanej 

mládeže. V prípade, že dôjde k zmene kritérií pre zaradenie do Reprezentačných družstiev SR 

nastane zmena aj v kritériách pre zaradenie športovcov do Menného zoznamu ÚTM SPF 

plávania.  

4. Menný zoznam ÚTM SPF plávania sa ustanovuje pre každý kalendárny rok vždy ku 1.1. 

príslušného kalendárneho roka.  

5. Do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania sa zaraďujú športovci so štátnym občianstvom SR na 

základe zaplávaných bodových výkonov a dosiahnutého veku (12 až 22 rokov) v 

predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom bodové výkony sa vždy hodnotia podľa FINA 

bodov, ktoré platili v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý sa posudzujú zaplávané bodové 

výkony.   

6. Pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania je rozhodujúce zaplávanie dvoch 

bodových výkonov aspoň vo výške ako je uvedené v tabuľke, pričom:  

6.1. pre kategóriu 12 - 14 ročných platí, že výkony musia  byť zaplávané v rôznych disciplínach 

na 100m tratiach a dlhších,  

6.2. pre kategóriu 15 - 19 ročných platí, že výkony musia byť zaplávané  v  rôznych disciplínach, 

z ktorých môže byť jeden na 50m trati,  

6.3. pre kategóriu 20 - 22 ročných platí, že výkony musia byť zaplávané  v rôznych 

disciplínach,  bez ohľadu na dĺžku trate.  

7. Bodové výkony  pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania sú stanovené v prílohe.  

  

Tieto Kritéria schválila Rada SPF dňa 22.03.2017 s účinnosťou od kalendárneho roka 2017.  

Zmenu Kritérií schválila Rada SPF dňa 14.01.2019 s účinnosťou od kalendárneho roka 2019.  

 Zmenu Kritérií schválila Rada SPF dňa 17.02.2020 s účinnosťou od kalendárneho roka 2021.  

Zmenu Kritérií schválila Rada SPF dňa 14.01.2022 s účinnosťou od kalendárneho roka 2021.  

 

  

  

  
  

  



    
1) Príloha zmenená pre rok 2022 rozhodnutím Rady SPF č. SPF/2022/R/U10 zo dňa 14.1.2022 

 
Príloha   

Kritérií SPF pre zaradenie do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania 1)     

  ŽEN Y    

 VEK  Reprezentácia  
/ročníkový model/  

Reprezentácia *  
/ročníkový model/  

Parameter 

zníženia  
ÚTM SPF 

plávania  

ÚTM SPF  

plávania *  

12  520 b.  510 b.  - 50 b.  470 b.  460 b.  

13  550 b.  540 b.  -50 b.  500 b.  490 b.  

14  580 b.  570 b.  -50 b.  530 b.  520 b.  

15  620b.  610 b.  -40 b.  580 b.  570 b.  

16  650 b.  640 b.  -40 b.  610 b.  600 b.  

17  680 b.  670 b.  -40 b.  640 b.  630 b.  

18  710 b.  700 b.  -40 b.  670 b.  660 b.  

19  730 b.  720 b.  -30 b.  700 b.  690 b.  

20  750 b.  740 b.  -30 b.  720 b.  710 b.  

21  770 b.  760 b.  -20 b.  750 b.  740 b.  

22  780 b.  770 b.  -20 b.  760 b.  750 b.  

  

  MUŽI    

 VEK  
Reprezentácia  
/ročníkový model/  

Reprezentácia *  
/ročníkový model/  

Parameter 

zníženia  

ÚTM SPF 

plávania  

ÚTM SPF  

plávania *  

12  440 b.  430 b.  -50 b.  390 b.  380 b.  

13  480 b.  450 b.  -50 b.  430 b.  420 b.  

14  520b.  510 b.  -50 b.  470 b.  460 b.  

15  560 b.  550b.  -40 b.  520 b.  510 b.  

16  600 b.  590 b.  -40 b.  560 b.  550 b.  

17  630 b.  620 b.  -40 b.  590 b.  580 b.  

                                                        
1 ) Príloha zmenená pre rok 2018 rozhodnutím Rady SPF č. SPF/2018/R/Z1/U10 zo dňa 18.1.2018  

  

  



18  660 b.  650 b.  -40 b.  620 b.  610 b.  

19  690 b.  680 b.  -30 b.  660 b.  650 b.  

20  730 b.  720 b.  -30 b.  700 b.  690 b.  

21  760 b.  750 b,  -20 b.  740 b.  730 b.  

22  780 b.  770 b.  -20 b.  760 b.  750 b.  

* Platí iba pre disciplíny 200m a dlhšie  


