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SW 1 Kierownictwo zawodów.

SW 1.1 Kierownictwo zawodów powo ane przez w ciwe w adze posiada
prawo rozstrzygania wszystkich spraw nie podlegaj cych w my l
przepisów s dziemu g ównemu, s dziom lub innym osobom i jest w mocy
wstrzyma  odbywanie si  konkurencji i da  wskazówki zgodne z
przepisami co do sposobu przeprowadzenia ka dej konkurencji.

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata i zawodach o
puchar wiata, Biuro FINA wyznacza nast puj ce minimalne ilo ci

dziów dla kierowania zawodami:

dzia g ówny (1)
kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)

dziowie stylu (4)
starterzy (2)
kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na ka dym ko cu p ywalni)
inspektorzy nawrotów (1 na ka dym ko cu p ywalni)
kierownik sekretariatu (1)
kierownicy wy cigów (2)
obs uga linki przedwczesnego startu (1)
informator (1)

SW 1.2.2 Na wszystkich innych zawodach mi dzynarodowych w ciwe
adze wyznaczaj  tak  sam  lub mniejsz  ilo  s dziów, co podlega, tam

gdzie jest to stosowne, zatwierdzeniu przez odpowiednie regionalne lub
mi dzynarodowe w adze.

SW 1.2.3 Gdy automatyczna aparatura do s dziowania jest niedost pna to
musi ona by  zast piona przez kierownika s dziów mierz cych czas, 3

dziów mierz cych czas na ka dym torze i 2 s dziów mierz cych czas
dodatkowo.

SW 1.2.4 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu
nie mierzy si  trzema (3) czasomierzami cyfrowymi na ka dym torze,
wymagany jest s dzia - kierownik s dziów celowniczych i s dziowie
celowniczy.

Uwaga:
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Na wszystkich zawodach p ywackich w kraju obowi zuj  ni ej wymienione
minimalne ilo ci s dziów:

na p ywalni 25 m  - 20 s dziów + sekretariat
na p ywalni 50 m - 24 s dziów + sekretariat

SW 1.3 P ywalnia i wyposa enie techniczne na igrzyska olimpijskie i
mistrzostwa wiata musz  by  poddane inspekcji i zosta  zatwierdzone we

ciwym czasie przed zawodami p ywackimi przez delegata FINA oraz
cz onka Komitetu Technicznego P ywania FINA.

SW 1.4 Gdy telewizja u ywa podwodnego sprz tu do filmowania, musi on
by  zdalnie sterowany i nie powinien ogranicza  widzenia lub toru
zawodników i nie mo e zmieni  konfiguracji p ywalni ani zas ania
wymaganych oznacze  FINA.

SW 2 S dziowie.

SW 2.1 S dzia g ówny.

SW 2.1.1 S dzia g ówny sprawuje pe  kontrol  i w adz  nad
wszystkimi s dziami, zatwierdza przydzielone im stanowiska i
instruuje ich w zakresie specjalnych wymaga  lub przepisów
zwi zanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy i
decyzje FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie zwi zane z
aktualnym prowadzeniem mitingu, konkurencji, czy zawodów,
których rozstrzygni cie nie jest okre lone przepisami.

SW 2.1.2 S dzia g ówny mo e interweniowa  w zawodach, w
ka dej ich fazie, dla zapewnienia aby by y przestrzegane przepisy
FINA, rozpatruje wszystkie protesty dotycz ce trwaj cych
zawodów.

SW 2.1.3 Gdy korzysta si  z s dziów celowniczych bez stosowania
trzech (3) czasomierzy cyfrowych i jest to konieczne, o kolejno ci
decyduje s dzia g ówny. Je li jest dost pna automatyczna aparatura
do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki z niej musz  by  wzi te pod
uwag  jak to przedstawiono w p.  SW 13.

SW 2.1.4 S dzia g ówny powinien zapewni , aby wszyscy niezb dni
dziowie znajdowali si  na przydzielonych im stanowiskach dla

prowadzenia zawodów. Mo e wyznaczy  zast pców za
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jakichkolwiek nieobecnych, niezdolnych do pe nienia funkcji lub
uznanych za nieefektywnych. Mo e wyznaczy  dodatkowych

dziów o ile uzna to za konieczne.

SW 2.1.5 Przy rozpocz ciu ka dego wy cigu s dzia g ówny daje
sygna  p ywakom poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszaj cych
do zdj cia ubrania z wyj tkiem stroju p ywackiego, po których
nast puje d ugi gwizdek sygnalizuj cy, e powinni oni zaj  swoje
miejsca na platformie startowej (lub dla stylu grzbietowego i sztafet
zmiennych, sygnalizuj cy, e powinni bezzw ocznie wej  do
wody). Drugi d ugi gwizdek jest sygna em dla grzbiecisty lub

ywaka sztafety zmiennej do bezzw ocznego zaj cia pozycji
startowej. Gdy p ywacy i s dziowie  s  przygotowani do startu,

dzia g ówny poprzez wyci gni cie r ki, daje znak starterowi, e
ywacy s  pod kontrol  startera. Wyci gni ta r ka powinna

pozostawa  w tej pozycji do wydania komendy startowej.

Uwaga:
dzia g ówny wyci gni  r  w kierunku startera trzyma tak
ugo, a  starter da sygna  do startu. Je eli s dzia g ówny w

mi dzyczasie opu ci r  jest to znak dla startera, e ma on
wstrzyma  start.

SW 2.1.6 S dzia g ówny dyskwalifikuje ka dego p ywaka za ka de
naruszenie przepisów, które on osobi cie dostrze e lub zostanie
poinformowany przez innych s dziów. Wszystkie dyskwalifikacje s
przedmiotem decyzji s dziego g ównego.

SW 2.2 Kierownik pomieszczenia kontrolnego.

SW 2.2.1 Kierownik nadzoruje funkcjonowanie automatycznej
aparatury pomiaru czasu w cznie z przegl dem zapisu „backup
timing” wideo.

SW 2.2.2 Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników z
wydruków komputerowych.

SW 2.2.3 Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wydruków
zmian sztafetowych i doniesienie o ka dej przedwczesnej zmianie

dziemu g ównemu.
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SW 2.2.4 Kierownik mo e przegl da  „backup timing” wideo dla
potwierdzenia przedwczesnej zmiany sztafetowej.

SW 2.2.5 Kierownik kontroluje wycofania zawodników po
eliminacjach lub fina ach, wprowadza wyniki na oficjalne
formularze, spisuje wszystkie nowo ustanowione rekordy i
przechowuje wyniki we w ciwym miejscu.

SW 2.3 Starter.

SW 2.3.1 Starter ma pe  kontrol  nad zawodnikami od momentu,
gdy s dzia g ówny przeka e mu j  (SW 2.1.5) a  do rozpocz cia
wy cigu. Start odbywa si  zgodnie z SW 4.

SW 2.3.2  Starter powinien zg osi  s dziemu g ównemu opó nianie
startu przez p ywaka, umy lne zak ócanie porz dku lub inn  form

ego zachowania maj cego miejsce na starcie, lecz jedynie s dzia
ówny mo e zdyskwalifikowa  p ywaka za takie opó nianie,

umy lne zak ócanie porz dku lub z e zachowanie.

SW 2.3.3 Starter ma mo no  rozstrzygania czy start by
prawid owy z tym jednak, e ostateczn  decyzj  podejmuje s dzia

ówny.

SW 2.3.4 W czasie startu do konkurencji, starter zajmuje pozycj  z
boku p ywalni w odleg ci oko o pi ciu metrów od kraw dzi
startowej p ywalni, sk d s dziowie widz  i s ysz  sygna  startu, a

ywacy s ysz  sygna .

SW 2.4 Kierownik wy cigu.

SW 2.4.1 Zbiera zawodników przed ka dym wy cigiem.

SW 2.4.2 Kierownik wy cigu informuje s dziego g ównego o
ka dym zauwa onym naruszeniu przepisów, dotycz cych reklamy
(GR 6) oraz je eli wywo any p ywak jest nieobecny.

SW 2.5 Kierownik inspektorów nawrotów.
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SW 2.5.1 Kierownik inspektorów nawrotów zapewnia, aby
inspektorzy nawrotów wype niali swoje obowi zki w czasie
zawodów.

SW 2.5.2  Kierownik inspektorów nawrotów otrzymuje zg oszenia
od inspektorów nawrotów, je eli nast pi o jakiekolwiek naruszenie
przepisów i przedstawia je bezzw ocznie s dziemu g ównemu.

SW 2.6 Inspektorzy nawrotów.

SW 2.6.1 Jeden inspektor nawrotów powinien by  wyznaczony na
ka dym torze po obu stronach p ywalni.

SW 2.6.2 Ka dy inspektor nawrotów powinien dopilnowa , e
ywacy wykonuj  nawroty zgodnie ze stosownymi przepisami,

poczynaj c od pocz tku ostatniego ruchu ramieniem przed
dotkni ciem i ko cz c wraz z zako czeniem pierwszego ruchu
ramieniem po nawrocie. Inspektor nawrotów na startowym ko cu

ywalni, powinien dopilnowa , aby p ywacy przestrzegali
stosownych przepisów od startu do zako czenia pierwszego ruchu
ramion. Inspektorzy nawrotów na ko cu p ywalni, na którym ma
miejsce zako czenie wy cigu, musz  dopilnowa , eby p ywacy
ko czyli wy cig zgodnie z aktualnymi przepisami.

SW 2.6.3 W indywidualnych wy cigach na 800 i 1500 m, ka dy
inspektor nawrotów na nawrotowym ko cu p ywalni, powinien
notowa  ilo  odcinków pokonanych przez p ywaka na jego torze i
informowa  p ywaka, odno nie pozostaj cej ilo ci odcinków do
zako czenia poprzez pokazywanie tablic z ich liczb . Mo e zosta

yte urz dzenie pó automatyczne, w cznie z podwodnym
wy wietlaczem.

SW 2.6.4 Ka dy inspektor nawrotów na ko cu startowym p ywalni,
daje sygna  ostrzegawczy, gdy p ywak na jego torze ma do
przep yni cia dwie d ugo ci p ywalni i pi  (5) m do zako czenia
wy cigu indywidualnego 800 i 1500 m. Sygna  ten mo e by
powtarzany po nawrocie dopóki p ywak nie dop ynie do znaku 5 m
na linie. Sygna em ostrzegawczym mo e by  gwizdek lub dzwonek.

SW 2.6.5 Ka dy inspektor nawrotów na ko cu startowym p ywalni,
w wy cigach sztafetowych okre la, czy startuj cy p ywak ma
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kontakt z platform  startow , gdy poprzedzaj cy go p ywak dotyka
ciany startowej. Gdy dost pna jest automatyczna aparatura do
dziowania zmian w sztafecie, to powinna ona by  zastosowana

zgodnie z SW 13.1.

SW 2.6.6 Inspektorzy nawrotów powinni zg osi  o ka dym
naruszeniu przepisów na podpisanych kartach, z okre leniem
konkurencji, numeru toru i przewinienia, kierownikowi nawrotów,
który powinien bezzw ocznie przekaza  zg oszenie s dziemu

ównemu.

Uwaga:
W zawodach krajowych, gdzie nie zastosowano aparatury
automatycznej, funkcje inspektorów nawrotów po stronie startu
pe ni  s dziowie mierz cy czas.

SW 2.7 S dziowie stylu.

SW 2.7.1 S dziowie stylu powinni by  rozmieszczeni po ka dej
stronie p ywalni.

SW 2.7.2 Ka dy s dzia stylu kontroluje prawid owo
przestrzegania przepisów dotycz cych stylu p ywania dla

ciwego stylu i obserwuje nawroty i finisze, pomagaj c
inspektorom nawrotów.

SW 2.7.3 S dziowie stylu zg aszaj  naruszenie przepisów s dziemu
ównemu na podpisanej kartce, wyszczególniaj c konkurencj  i

numer toru.

SW 2.8 Kierownik s dziów mierz cych czas.

SW 2.8.1 Kierownik s dziów mierz cych czas przydziela miejsca
siedz ce wszystkim s dziom mierz cym czas oraz tory, za które s
odpowiedzialni. Powinno by  po trzech (3) s dziów mierz cych czas
na ka dym torze. Je eli nie jest stosowany automatyczny pomiar
czasu, powinno by  wyznaczonych dwóch (2) dodatkowych s dziów
mierz cych czas, którzy b  mogli by  skierowani do zast pienia

dziego mierz cego czas, którego czasomierz nie zosta  w czony
lub zatrzyma  si  w czasie wy cigu lub, który z jakiejkolwiek
przyczyny nie mo e zarejestrowa  czasu. Gdy stosowane s  trzy (3)
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czasomierze cyfrowe na tor, ostateczny czas i miejsce jest okre lane
za pomoc  czasu.

SW 2.8.2 Kierownik s dziów mierz cych czas, zbiera od s dziów
mierz cych czas na ka dym torze karty, pokazuj ce zarejestrowany
czas i, o ile to konieczne kontroluje ich czasomierze.

SW 2.8.3 Kierownik s dziów mierz cych czas odnotowuje lub
sprawdza oficjalny czas na karcie na ka dym torze.

SW 2.9 S dziowie mierz cy czas.

SW 2.9.1 Ka dy s dzia mierz cy czas, mierzy czas p ywaków na
przydzielonym mu torze, zgodnie z SW 11.3. Czasomierze powinny
by  w ciwie certyfikowane.

SW 2.9.2 Ka dy s dzia mierz cy czas, powinien uruchomi  swój
czasomierz na sygna  startu i zatrzyma , gdy p ywak na jego torze
zako czy wy cig. S dziowie mierz cy czas mog  by  poinstruowani
przez kierownika s dziów mierz cych czas aby rejestrowali czasy
dystansów po rednich w wy cigach d szych ni  100 m.

SW 2.9.3 Bezpo rednio po wy cigu, s dziowie mierz cy czas na
ka dym torze, notuj  wyniki ze swoich czasomierzy na karty,
przekazuj  je kierownikowi s dziów mierz cych czas i o ile s  o to
proszeni przedstawiaj  swoje czasomierze do kontroli. Ich
czasomierze musz  by  zerowane na krótki gwizdek s dziego

ównego zapowiadaj cy kolejny wy cig.

SW 2.9.4 W przypadku nie stosowania wspieraj cego systemu
video, mo e by  konieczne korzystanie z kompletu s dziów
mierz cych czas, nawet gdy aparatura do automatycznego pomiaru
czasu jest zastosowana.

SW 2.10 Kierownik s dziów celowniczych.

SW 2.10.1 Kierownik s dziów celowniczych wyznacza dla ka dego
dziego celowniczego jego stanowisko oraz miejsce, które ma

ustali .
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SW 2.10.2 Po wy cigu, kierownik s dziów celowniczych zbiera
podpisane karty celownicze od ka dego s dziego celowniczego i
ustala kolejno  miejsc, które przekazuje bezpo rednio do s dziego

ównego.

SW 2.10.3 Gdy do s dziowania zako czenia wy cigu zastosowana
jest automatyczna aparatura do pomiaru czasu, kierownik s dziów
celowniczych po ka dym wy cigu musi przedstawi  kolejno
zawodników zarejestrowan  przez aparatur .

Uwaga:
Je eli nie zastosowano automatycznego urz dzenia do s dziowania,
kierownik s dziów celowniczych ma prawo ustalania miejsc jak i
inni s dziowie celowniczy.
Je eli sam obserwowa  wy cig i jest przekonany co do kolejno ci
zaj tych miejsc przez p ywaków, mimo e z kart celowniczych to nie
wynika, wówczas jest on upowa niony do ustalenia kolejno ci, jak
sam zanotowa . Natomiast, gdy nie jest w stanie orzec zgodnej
kolejno ci, wówczas decyzj  podejmuje s dzia g ówny, kieruj c si :
 - osobist  obserwacj  wy cigu i jego zako czenia
- czasami uzyskanymi przez p ywaków

SW 2.11 S dziowie celowniczy.

SW 2.11.1 S dziowie celowniczy usytuowani s  na podniesionych
miejscach, w przed eniu linii zako czenia wy cigu, sk d maj
przez ca y czas przejrzysty widok toru i linii zako czenia wy cigu,
chyba e obs uguj  oni automatyczn  aparatur  do s dziowania na
torach, na które zostali przydzieleni dla wciskania przycisku przy
zako czeniu wy cigu.

SW 2.11.2 Po ka dym wy cigu s dziowie celowniczy notuj
kolejno  miejsc, zaj tych przez zawodników. S dziowie
celowniczy, inni ni  obs uguj cy przyciski, nie mog  spe nia
funkcji, jako mierz cy czas w tej samej konkurencji.

SW 2.12 Sekretariat (nie dotyczy igrzysk olimpijskich i mistrzostw
wiata).

SW 2.12.1 Kierownik sekretariatu jest odpowiedzialny za
sprawdzenie wyników wydruku komputera lub wyników czasów i
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miejsc w ka dym wy cigu, otrzymanych od s dziego g ównego.
Kierownik sekretariatu powinien uwierzytelni  podpisanie wyników
przez s dziego g ównego.

SW 2.12.2 Sekretarze kontroluj  wycofania zawodników po
eliminacjach lub z fina ów, nanosz  wyniki na oficjalne formularze,
sporz dzaj  wykaz nowo ustanowionych rekordów, prowadz
punktacj  tam, gdzie ona obowi zuje.

SW 2.13 S dziowie podejmuj  swoje decyzje samodzielnie i niezale nie
od siebie, chyba e przepisy p ywania stanowi  inaczej.

SW 3 Rozstawienie eliminacji i fina ów.

Miejsca startowe do wszystkich konkurencji na igrzyskach olimpijskich,
mistrzostwach wiata, igrzyskach regionalnych i innych zawodach FINA
powinny by  przydzielane jak nast puje:

SW 3.1 Eliminacje.

SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich
uczestników, uzyskane w ci gu ostatnich 12 miesi cy
poprzedzaj cych ostateczny termin zg osze , powinny by
przed one na formularzu zg oszeniowym i u one przez komitet
organizacyjny wg kolejno ci czasów. P ywacy, którzy nie przed
czasów b  traktowani jako najwolniejsi i umieszczeni zostan  na
ko cu listy. Rozmieszczenie p ywaków z identycznymi czasami lub,
gdy jest wi cej ni  jeden p ywak bez podanego czasu b dzie
rozstrzygni te przez losowanie. P ywacy b  rozstawiani na torach
zgodnie z procedur  opisan  poni ej w SW 3.1.2. W wy cigach
eliminacyjnych p ywacy b  rozstawieni zgodnie z przed onymi
czasami w nast puj cy sposób:

SW 3.1.1.1 Je li jest jeden wy cig, to powinien on by
rozstawiony jako fina owy i rozgrywany tylko w sesji
fina owej.

SW 3.1.1.2 Je eli s  dwa wy cigi, to najszybszy p ywak
powinien by  rozstawiony w drugim wy cigu, nast pny
najszybszy p ywak w pierwszym wy cigu, nast pny
najszybszy p ywak w drugim wy cigu, nast pny najszybszy

ywak w pierwszym wy cigu itd.
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SW 3.1.1.3 Je eli s  trzy wy cigi, to najszybszy p ywak
powinien by  rozstawiony w trzecim wy cigu, nast pny
najszybszy p ywak w drugim wy cigu, nast pny najszybszy

ywak w pierwszym wy cigu, czwarty najszybszy p ywak w
trzecim wy cigu, pi ty w drugim, szósty najszybszy w
pierwszym, siódmy w trzecim itd.

SW 3.1.1.4 Je li s  cztery wy cigi lub wi cej, to ostatnie trzy
w tej konkurencji musz  by  rozstawiane zgodnie z SW
3.1.1.3 przedstawionym powy ej. Wy cig poprzedzaj cy
ostatnie trzy wy cigi, musi sk ada  si  z nast pnych
najszybszych p ywaków. Wy cig poprzedzaj cy ostatnie
cztery wy cigi, musi sk ada  si  z nast pnych najszybszych

ywaków itd. Tory, w ka dym wy cigu musz  by
przydzielane w porz dku malej cym wg przed onych
czasów, zgodnie ze wzorem podanym poni ej w SW 3.1.2.

SW 3.1.1.5 Wyj tek: gdy s  dwa lub wi cej wy cigów w
konkurencji, to powinno by  minimum trzech p ywaków
rozstawionych w ka dym wy cigu, ale kolejne skre lenia
mog  zredukowa  ilo  p ywaków w tym wy cigu do mniej
ni  trzech.

SW 3.1.1.6 Gdy dost pna jest p ywalnia 10-cio torowa i
uzyskano jednakowe czasy dla ósmego miejsca eliminacji 800
m i 1500 m st. dowolnym w finale mo e by  u yty tor 9,
poprzez losowanie toru 8 i 9 i ich przydzia u pomi dzy
zawodników, którzy zaj li 8 miejsce. W przypadku trzech (3)
jednakowych czasów dla ósmego miejsca eliminacji, tor 9 i 0
mog  by  u yte, poprzez losowanie toru 8, 9 i 0.

SW 3.1.1.7 Gdy p ywalnia 10-torowa nie jest dost pna
zastosowanie ma przepis SW 3.2.3.

SW 3.1.2 Z wyj tkiem konkurencji 50 m na p ywalniach 50 m,
przydzia  torów powinien si  odbywa  (tor nr 1 powinien si
znajdowa  z prawej strony stoj c na ko cu startowym przodem do

ywalni, 0 przy korzystaniu z p ywalni 10-cio torowej) poprzez
umieszczenie najszybszego p ywaka lub zespo u na rodkowym
torze p ywalni, na p ywalniach o nieparzystej ilo ci torów lub na
torze 3 lub 4 odpowiednio na p ywalniach o 6-ciu lub 8-miu torach.
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Na p ywalniach 10-cio torowych najszybszy p ywak powinien by
rozstawiony na torze 4. P ywak z nast pnym najlepszym czasem
powinien by  umieszczony po jego lewej stronie, pozostali
naprzemiennie po prawej i lewej zgodnie z podanymi czasami.

ywakom z identycznymi czasami, tory s  przydzielane poprzez
losowanie zgodnie z podanym wcze niej wzorem.

SW 3.1.3 W konkurencji 50 m na p ywalniach 50 m, w zale no ci
od decyzji kierownictwa zawodów, wy cig mo e rozpoczyna  si
zarówno z jednego jak i z drugiego ko ca p ywalni w zale no ci od
takich czynników jak elektroniczna aparatura, pozycja startera itd.
Kierownictwo zawodów powinno powiadomi  p ywaków o ich
decyzji wystarczaj co wcze nie przed rozpocz ciem zawodów.
Niezale nie od tego, z którego ko ca p ywalni odbywa si  start,

ywacy powinni by  rozstawieni na tych samych torach.

SW 3.2 Pó fina y i  fina y.

SW 3.2.1 W wy cigach pó fina owych, serie rozstawiane s  zgodnie
z SW 3.1.1.2

SW 3.2.2 Gdy nie ma potrzeby przeprowadzania eliminacji, tory
przydzielane s  zgodnie z SW 3.1.2. Je eli eliminacje odby y si , to
tory powinny by  przydzielane jak w SW 3.1.2, jednak w oparciu o
czasy uzyskane w tych eliminacjach.

SW 3.2.3 W konkurencji, w której p ywacy w tym samym lub innym
wy cigu eliminacyjnym uzyskaj  jednakowe czasy zmierzone do
1/100 sekundy, daj ce im ósme/dziesi te lub szesnaste/dwudzieste
miejsce w zale no ci od zastosowania 8 lub dziesi ciu torów,
powinien odby  si  dodatkowy wy cig rozstrzygaj cy, który p ywak
kwalifikuje si  do odpowiedniego fina u. Dodatkowy wy cig
powinien odby  si  nie wcze niej ni  w jedn  godzin  po tym, jak
wszyscy maj cy wzi  w nim udzia  p ywacy uko cz  swoje
wy cigi eliminacyjne. Je li ponownie zmierzone zostan  jednakowe
czasy powinien odby  si  jeszcze jeden dodatkowy wy cig. Je li jest
wymagany powinien si  odby  dodatkowy wy cig dla wy onienia
pierwszego i drugiego rezerwowego o ile zarejestrowane zosta y
jednakowe czasy.

SW 3.2.4 Gdy jeden lub wi cej p ywaków wycofa si  z wy cigu
pó fina owego lub fina owego (A lub B) zostan  powo ani zawodnicy
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rezerwowi w kolejno ci zaj tych miejsc w eliminacjach lub
pó fina ach. Konkurencja lub konkurencje musz  by  ponownie
rozstawione i musz  by  wydane listy startowe, precyzuj ce zmiany
lub zast pstwa, jak to opisano w SW 3.1.2.

SW 3.2.5 W eliminacjach, pó fina ach i fina ach, p ywacy musz  si
zg osi  na pierwsze miejsce zbiórki nie pó niej ni  20 min. przed
startem ich wy cigu. Po kontroli udaj  si  do ostatecznego miejsca
zbiórki.

SW 3.3 W innych zawodach dla przydzielania torów mo na zastosowa
losowanie.

SW 4. Start.

SW 4.1. Start w wy cigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i
zmiennym rozpoczyna si  skokiem ze s upka. Na d ugi gwizdek (SW
2.1.5) s dziego g ównego p ywacy wchodz  na s upek startowy i pozostaj
tam. Na komend  startera „na miejsca”, bezzw ocznie zajmuj  pozycj
startow , z przynajmniej jedn  stop  na kraw dzi s upka startowego.
Po enie r k nie ma znaczenia. Gdy wszyscy p ywacy stoj  nieruchomo,
starter podaje sygna  startu .

SW 4.2 Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa si  z
wody. Na pierwszy d ugi gwizdek s dziego g ównego (SW 2.1.5) p ywacy
bezzw ocznie wchodz  do wody. Na drugi d ugi gwizdek s dziego

ównego, p ywacy bez zb dnej zw oki wracaj  na miejsca startowe (SW
6.1). Gdy wszyscy p ywacy zajm  pozycje startowe, starter podaje
komend  „na miejsca”. Gdy wszyscy p ywacy s  nieruchomi, starter
podaje sygna  startu.

SW 4.3 W igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach wiata i innych
imprezach FINA komenda „na miejsca” podawana jest w j zyku
angielskim, a sygna  startu jest powielony przez g niki zamontowane po
jednym przy ka dym s upku startowym.

SW 4.4 Ka dy p ywak startuj cy przed sygna em startowym b dzie
zdyskwalifikowany. Je li sygna  startowy zostanie podany zanim
og oszona zostanie dyskwalifikacja, wy cig jest kontynuowany, a p ywak
lub p ywacy zostan  zdyskwalifikowani po jego zako czeniu. Je li
dyskwalifikacja zosta a og oszona przed sygna em startowym, sygna u nie
daje si , a pozostali p ywacy zostaj  cofni ci po czym startuj  ponownie.
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dzia g ówny powtarza procedur  startow   rozpoczynaj c d ugim
gwizdkiem (powtórzonym dla stylu grzbietowego) zgodnie z SW 2.1.5.

SW 5 Styl dowolny.

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, e w tak okre lonej konkurencji zawodnik
mo e p yn  ka dym sposobem, z wyj tkiem sposobu przewidzianego dla
konkurencji stylu zmiennego w konkurencji indywidualnej i sztafety
zmiennej, styl dowolny oznacza ka dy inny sposób p ywania ni
grzbietowy, klasyczny lub motylkowy.

SW 5.2 Po przep yni ciu ka dej d ugo ci p ywalni i przy zako czeniu
wy cigu, p ywak musi dotkn ciany dowoln  cz ci  cia a.

SW 5.3 Cz  cia a p ywaka, przez ca y czas trwania wy cigu musi
ama ” powierzchni  wody, z wyj tkiem, e dozwolone jest ca kowite

zanurzenie si  p ywaka w czasie nawrotu  i na dystansie nie d szym ni
15 metrów po starcie i po ka dym nawrocie. Przed tym punktem, g owa
musi „z ama ” powierzchni  wody.

SW 6 Styl grzbietowy.

SW 6.1 P ywacy ustawiaj  si  w wodzie twarz  do kraw dzi startowej
ywalni trzymaj c obydwiema d mi uchwyty startowe. Umieszczanie

stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione.

SW  6.2  Na  sygna  startu  i  po  nawrocie,  p ywak  odbija  si  i  p ynie  na
plecach przez ca y wy cig, z wyj tkiem gdy wykonuje nawrót, jak to
stanowi SW 6.4. Normalna pozycja na plecach dopuszcza obrót wzd
pod nej osi cia a do, lecz nie w czaj c 90 stopni od poziomu. Pozycja

owy nie ma znaczenia.

SW 6.3 Cz  cia a p ywaka, przez ca y czas trwania wy cigu musi
ama ” powierzchni  wody. Dozwolone jest ca kowite zanurzenie si
ywaka w czasie nawrotu, finiszu i na dystansie nie d szym ni  15

metrów po starcie i po ka dym nawrocie. Przed tym punktem g owa musi
„z ama ” powierzchni  wody.

SW 6.4 W trakcie wykonywania nawrotu plecy p ywaka mog  by
obrócone poza p aszczyzn  pionow ,  do pozycji na piersiach, po czym
mo e nast pi  ci e pojedyncze poci gni cie ramieniem lub ci e
równoczesne poci gni cie obydwoma ramionami dla zapocz tkowania
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nawrotu. P ywak musi powróci  do po enia na plecach przy opuszczaniu
ciany.

SW 6.5 Ko cz c wy cig p ywak musi dotkn ciany, znajduj c si  w
pozycji na plecach znajduj c si  na swoim torze.

SW 7 Styl klasyczny.

SW 7.1 Po starcie i po ka dym nawrocie, p ywak mo e wykona  jeden
ruch ramion ca kowicie do ty u w kierunku nóg w czasie którego mo e by
zanurzony. Pojedyncze delfinowe kopni cie jest dozwolone w czasie
pierwszego ruchu ramion, po którym nast puje kopni cie w stylu
klasycznym.

SW 7.2 Od rozpocz cia pierwszego ruchu ramion po starcie i po ka dym
nawrocie, cia o musi znajdowa  si  w pozycji na piersiach. Obrót cia a na
plecy, w adnym momencie nie jest dozwolony. W czasie wy cigu cykl
ruchowy musi si  sk ada  z jednego ruchu ramionami i jednego kopni cia
nogami w tej kolejno ci. Wszystkie ruchy ramion musz  odbywa  si
równocze nie i w tej samej poziomej p aszczy nie, bez ruchu
naprzemiennego.

SW 7.3 D onie musz  by  wypchni te razem do przodu od piersi, na, pod
lub nad powierzchni  wody. okcie musz  by  pod wod , z wyj tkiem
ostatniego ruchu przed nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na
finiszu. D onie musz  by  przenoszone do ty u, na lub pod powierzchni
wody. D onie nie mog  by  przeniesione do ty u poza lini  bioder, z
wyj tkiem pierwszego ruchu po starcie i ka dym nawrocie.

SW 7.4 W czasie ka dego kompletnego cyklu ruchowego jaka  cz
owy p ywaka musi „ ama ” powierzchni  wody. G owa musi „z ama ”

powierzchni  wody zanim d onie rozpoczn  ruch do wewn trz przy
najszerszej cz ci drugiego ruchu. Wszystkie ruchy nóg musz  odbywa
si  równocze nie i w tej samej poziomej p aszczy nie bez ruchu
naprzemiennego.

SW 7.5 W czasie nap dzaj cej cz ci ruchu nóg stopy musz  by
zwrócone na zewn trz. Nie jest dozwolony, z wyj tkiem SW 7.1, ruch
no ycowy, „trzepotanie” stopami ani ruch delfinowy stóp ku do owi.
Dozwolone jest „z amanie” powierzchni wody stopami o ile nie nast puje
po nim kopni cie delfinowe ku do owi.
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SW 7.6 Przy ka dym nawrocie i przy zako czeniu wy cigu dotkni cie
ciany musi by  równoczesne obydwiema d mi, na poziomie wody,

powy ej lub poni ej lustra wody. G owa mo e by  zanurzona po ostatnim
poci gni ciu ramion przed dotkni ciem ciany, pod warunkiem, e
"z amie" ona lustro wody w jakim  momencie trwania ostatniego, pe nego
lub niepe nego cyklu ruchowego, poprzedzaj cego dotkni cie ciany.

SW 8. Styl motylkowy.

SW 8.1 Od pocz tku pierwszego ruchu ramion po starcie i po ka dym
nawrocie, cia o musi pozostawa  w pozycji na piersiach. Ruchy nóg pod
wod  na boku s  dozwolone. Obrót na plecy nie jest dozwolony w adnym
momencie wy cigu.

SW 8.2 Ramiona musz  by  przenoszone jednocze nie, nad powierzchni
wody do przodu, a nast pnie równocze nie do ty u przez ca y wy cig, z
uwzgl dnieniem SW 8.5.

SW 8.3 Wszystkie ruchy nóg do góry i w dó  musz  by  równoczesne.
Nogi lub stopy nie musz  by  na tym samym poziomie ale nie mog  one
wykonywa  ruchów naprzemiennych w stosunku do siebie. Ruchy nóg do
stylu klasycznego nie s  dozwolone.

SW 8.4 Przy ka dym nawrocie i przy zako czeniu wy cigu dotkni cie
ciany musi by  równoczesne obydwiema d mi, na, powy ej lub poni ej

lustra wody.

SW 8.5 Po starcie i po nawrotach, p ywak mo e wykona  pod wod  jeden
lub wi cej ruchów nóg i jeden ruch ramion w celu wyp yni cia na
powierzchni . Dozwolone jest ca kowite zanurzenie p ywaka na dystansie
nie d szym ni  15 m  po starcie i ka dym nawrocie, przed tym punktem

owa musi z ama  lustro wody. P ywak musi pozostawa  wynurzony do
nast pnego nawrotu lub finiszu.

SW 9. Styl zmienny.

SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego p ywak p ynie
czterema stylami w nast puj cej kolejno ci: motylkowy, grzbietowy,
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klasyczny i dowolny. Ka dym wymienionym stylem zawodnik pokonuje ¼
dystansu.

SW 9.2 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym p ywacy p yn
czterema stylami w nast puj cej kolejno ci: grzbietowy, klasyczny,
motylkowy i dowolny.

SW 9.3 Zako czenie p ywania ka dym ze stylów musi si  odby  zgodnie z
przepisami obowi zuj cymi w danym stylu.

SW 10 Wy cig.

SW 10.1 Wszystkie wy cigi indywidualne musz  odbywa  si  oddzielnie
dla ka dej p ci.

SW 10.2 P ywak pokonuj cy dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi
pokona  ca y dystans.

SW 10.3 P ywak musi pozostawa  i uko czy  wy cig na tym samym torze,
na którym wystartowa .

SW 10.4 We wszystkich konkurencjach p ywak w czasie nawrotu musi
mie  fizyczny kontakt ze cian  p ywalni. Nawrót musi by  wykonany od
ciany i nie jest dozwolone zrobienie kroku lub odbicie si  od dna
ywalni.

SW 10.5 Stanie na dnie p ywalni podczas konkurencji stylu dowolnego lub
w czasie p yni cia odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu
zmiennego nie dyskwalifikuje zawodnika, nie mo e on jednak chodzi .

SW 10.6 Podci ganie si  na linie nie jest dozwolone.

SW 10.7 Przeszkadzanie innemu p ywakowi przez wp yni cie na inny tor
lub inne przeszkadzanie powoduje dyskwalifikacj  winnego. Je li
przewinienie jest umy lne, s dzia g ówny powiadamia o tym zwi zek

ywacki kraju, na terenie którego odbywa si  wy cig i zwi zek p ywacki
zawodnika, który dopuszcza si  tego wykroczenia.

SW 10.8 adnemu p ywakowi nie mo na zezwoli  na u ycie urz dze  lub
ubiór, które pomaga yby zwi kszy  szybko , p ywalno  lub
wytrzyma  w czasie zawodów (takich jak r kawice, apki,  p etwy).
Mo na zak ada  okulary p ywackie. Nie jest dozwolone naklejanie na cia o



Polski Zwi zek P ywacki - Przepisy FINA 2009 – 2013

20

jakiegokolwiek plastra o ile nie zosta o to zaaprobowane przez Komitet
Medyczny FINA.

SW 10.9 Ka dy zawodnik nie bior cy udzia u w wy cigu, który wejdzie do
wody w czasie jego trwania, zanim wszyscy p ywacy uko cz  go, b dzie
zdyskwalifikowany w przewidzianym dla niego nast pnym wy cigu.

SW 10.10 Ka dy zespó  sztafetowy sk ada si  z czterech p ywaków.

SW 10.11 W konkurencjach sztafetowych, dru yna p ywaka, którego
stopy utraci y kontakt z platform  startow  s upka, zanim poprzedzaj cy
go p ywak z dru yny dotkn ciany, b dzie zdyskwalifikowana.

SW 10.12 Ka dy zespó  sztafetowy, którego cz onek inny, ni  wyznaczony
do p yni cia danego odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wy cigu
zanim wszyscy p ywacy, wszystkich zespo ów uko cz  wy cig - b dzie
zdyskwalifikowany.

SW 10.13 Sk ad zespo u sztafetowego i kolejno  startu musz  by  podane
przed wy cigiem. Ka dy cz onek zespo u sztafetowego mo e p yn  w
wy cigu tylko raz. Zestawienie sk adu zespo u sztafetowego mo e by
zmienione pomi dzy eliminacjami i fina ami danej konkurencji, pod
warunkiem, e jest to dokonane z listy p ywaków w ciwie zg oszonych
przez federacj  cz onkowsk  do tej konkurencji. P yni cie w innej
kolejno ci ni  zg oszona spowoduje dyskwalifikacj  zespo u. Zast pstwa
mog  by  dokonywane wy cznie w przypadku udokumentowanej przez
lekarza niedyspozycji.

SW 10.14 Ka dy p ywak, który sko czy swój wy cig lub swój odcinek w
konkurencji sztafetowej, musi bezzw ocznie opu ci  p ywalni  nie
przeszkadzaj c adnemu innemu p ywakowi, który jeszcze nie uko czy
wy cigu. W przeciwnym wypadku, winny p ywak lub jego zespó
sztafetowy b dzie zdyskwalifikowany.

SW 10.15 Je li przewinienie zmniejszy o szanse innego zawodnika, s dzia
ówny mo e zezwoli  mu na start w kolejnym wy cigu eliminacyjnym

lub, gdy przewinienie nast pi w wy cigu fina owym lub w ostatnim
wy cigu eliminacyjnym, mo e zarz dzi  powtórzenie wy cigu.

SW 10.16 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie mo e by
stosowane adne urz dzenie lub system daj cy taki efekt.
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SW 11. Pomiar czasu.

SW 11.1 Dzia anie elektronicznej aparatury do pomiaru czasu  musi by
nadzorowane przez wyznaczonych s dziów. Czasy zarejestrowane przez
aparatur  powinny by  wykorzystane do okre lenia zwyci zcy, kolejno ci
wszystkich zaj tych miejsc i czasów uzyskanych na ka dym torze.
Okre lone w ten sposób zaj te miejsca i uzyskane czasy maj
pierwsze stwo przed decyzjami s dziów celowniczych i s dziów
mierz cych czas. W przypadku awarii aparatury lub gdy jest jasno
wykazane, e nast pi  b d aparatury lub gdy p ywakowi nie uda o si  jej
uaktywni  decyzje s dziów celowniczych i czasy zanotowane przez

dziów mierz cych czas powinny by  oficjalne (patrz SW 13.3).

SW 11.2 Gdy stosowana jest elektroniczna aparatura do pomiaru czasu,
wyniki musz  by  rejestrowane tylko do 1/100 sekundy. Gdy mo liwe jest
rejestrowanie do 1/1000 sekundy, trzecia cyfra po przecinku nie powinna
by  odnotowywana ani wykorzystana do okre lania czasu lub miejsca. W
konkurencji z jednakowymi czasami, wszyscy p ywacy, którzy uzyskaj
taki sam czas z dok adno ci  do 1/100 sekundy zajmuj  te same miejsca.
Czasy wy wietlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywa
wynik z dok adno ci  tylko do 1/100 sekundy.

SW 11.3 Ka de urz dzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez
dziego, traktowane jest jako czasomierz. R czny pomiar czasu musi by

dokonywany przez trzech s dziów mierz cych czas, wyznaczonych lub
zaakceptowanych przez federacj  cz onkowsk  FINA w danym kraju.
Wszystkie czasomierze powinny by  certyfikowane. Pomiar r czny
powinien rejestrowa  wyniki do 1/100 sekundy. Gdy nie zosta a
zastosowana elektroniczna aparatura do mierzenia czasu, oficjalne czasy
mierzone r cznie powinny by  okre lane jak nast puje:

SW 11.3.1 Je li dwa z trzech czasomierzy zarejestrowa y taki sam
czas, a trzeci inny, dwa identyczne czasy stanowi  czas oficjalny.

SW 11.3.2 Je li wszystkie trzy czasomierze zmierz  inne czasy,
wynik rodkowy stanowi czas oficjalny.

SW 11.3.3  W przypadku zadzia ania tylko dwóch z trzech
czasomierzy oficjalnym czasem jest czas redni.

Uwaga:



Polski Zwi zek P ywacki - Przepisy FINA 2009 – 2013

22

Je eli czasy zarejestrowane przez czasomierze ró ni  si  od decyzji
dziów celowniczych i gdy czas drugiego p ywaka jest lepszy ni

pierwszego na mecie, przyznaje si  obu p ywakom jednakowy czas
redni, uzyskany z dodania czasów obu p ywaków i podzieleniu

sumy przez 2. Ta sama zasada dotyczy pozosta ej kolejno ci miejsc.

SW 11.4 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po
wy cigu, dyskwalifikacja ta jest notowana w oficjalnych wynikach, bez
podania ani og aszania czasu ani miejsca.

SW 11.5 W przypadku dyskwalifikacji zespo u sztafetowego, oficjalne
mi dzyczasy do czasu dyskwalifikacji s  odnotowywane jako wyniki
oficjalne.

SW 11.6 Wszystkie mi dzyczasy na 50 i 100 m zawodników
rozpoczynaj cych wy cigi sztafetowe powinny by  odnotowywane i
publikowane w oficjalnych protoko ach.

SW 12. Rekordy wiata.

SW 12.1 Na p ywalniach 50 metrowych rekordy wiata dla obu p ci s
uznawane w nast puj cych stylach i na nast puj cych dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów
klasyczny: 50, 100 i 200 metrów
motylkowy: 50, 100 i 200 metrów
zmienny: 200 i 400 metrów
sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.2 Na p ywalniach 25 metrowych rekordy wiata dla obu p ci s
uznawane w nast puj cych stylach i na nast puj cych dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów
klasyczny: 50, 100 i 200 metrów
motylkowy: 50, 100 i 200 metrów
zmienny: 100, 200 i 400 metrów
sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów
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SW 12.3 Cz onkowie zespo ów sztafetowych musz  posiada  t  sam
narodowo .

SW 12.4 Wszystkie rekordy musz  by  uzyskiwane w zawodach ze startu
wspólnego lub indywidualnych wy cigach z czasem, przeprowadzanych
publicznie i og aszanych do wiadomo ci publicznej, przynajmniej na trzy
dni przed planowan  prób . W indywidualnym wy cigu z czasem,
usankcjonowanym przez federacj  cz onkowsk  jako wy cig z czasem w
czasie trwaj cych zawodów, nie jest konieczne og oszenie o próbie na trzy
(3) dni  przed jej odbyciem.

SW 12.5.1 D ugo  ka dego toru musi by  po wiadczona przez
inspektora lub innego kwalifikowanego przedstawiciela wskazanego
lub zaakceptowanego przez federacj  cz onkowsk  FINA, w kraju,
w którym dzia a.

SW 12.5.2 Gdy u ywany jest ruchomy pomost, pomiar d ugo ci
ka dego toru musi by  potwierdzony na zako czenie bloku, w
którym czas zosta  uzyskany.

SW 12.6 Rekordy wiata s  uznawane wy cznie, gdy pomiar czasu
dokonywany jest za pomoc  automatycznej aparatury pomiarowej lub
pomiaru pó automatycznego w przypadku niezadzia ania automatycznej
aparatury pomiarowej.

SW 12.7 Rekordy wiata mog  by  ustanawiane wy cznie przez
ywaków u ywaj cych w czasie ustanawiania rekordu kostiumu

aprobowanego przez FINA.

SW 12.8 Czasy jednakowe z dok adno ci  do 1/100 sekundy b
traktowane jako równorz dne rekordy, a p ywacy uzyskuj cy te
jednakowe czasy b  zwani wspó rekordzistami. Jako rekordowy mo e
by  uznany tylko czas zwyci zcy wy cigu. W przypadku równoczesnego
zako czenia wy cigu, w którym ustanawia si  rekord wiata, ka dy

ywak, który przyp yn  równocze nie jest zwyci zc .

SW 12.9 Rekordy wiata mog  by  ustanawiane w s odkiej wodzie.
Rekordy wiata ustanowione w jeziorach lub morzach nie b  uznane.
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SW 12.10 Pierwszy zawodnik p yn cy w zespole sztafetowym mo e
zg osi  prób  ustanowienia rekordu wiata. Je li zawodnik p yn cy w
zespole sztafetowym jako pierwszy uko czy swój odcinek w rekordowym
czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osi gni cie nie mo e
zosta  zniweczone przez adn  kolejn  dyskwalifikacj  jego zespo u
sztafetowego lub naruszenia przepisów, które mia y miejsce po uko czeniu
przez niego wy cigu.

SW 12.11 P ywak w konkurencji indywidualnej mo e zg osi  prób
ustanowienia rekordu wiata na odcinku po rednim je li on, jego trener lub
kierownik poprosi s dziego g ównego, aby jego wynik by  specjalnie
mierzony lub, gdy czas p yni cia odcinka po redniego jest rejestrowany
przez automatyczn  aparatur  pomiarow . Aby rekord wiata na odcinku
po rednim móg  zosta  uznany, p ywak musi uko czy  planowany odcinek
konkurencji.

SW 12.12 Zg oszenie rekordów wiata musi by  dokonane na oficjalnym
formularzu FINA przez odpowiedzialne w adze komitetu organizacyjnego
lub kierownictwa zawodów i podpisane przez upowa nionego
przedstawiciela federacji cz onkowskiej w kraju p ywaka, o ile jest
przekonany, e dope nione zosta y wszelkie wymogi regulaminowe

czaj c certyfikat z negatywnym wynikiem kontroli antydopingowej
(DC 5.3.2). Formularz zg oszeniowy musi by  dostarczony sekretarzowi
honorowemu FINA w ci gu czternastu (14) dni od uzyskania wyniku.

SW 12.13 Zg oszenie rekordu wiata powinno by  wst pnie dokonane
telegraficznie, teleksem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w
ci gu siedmiu (7) dni od uzyskania wyniku.

SW 12.14 Federacja cz onkowska kraju p ywaka powinna poinformowa
listownie o takim wyniku sekretarza honorowego FINA dla uzyskania
informacji i podj ciu dzia ania, o ile to konieczne dla zapewnienia aby
oficjalne zg oszenie zosta o przedstawione we w ciwy sposób przez
odpowiednie w adze.

SW 12.15 Po otrzymaniu oficjalnego zg oszenia i upewnieniu si , e
informacje zawarte w zg oszeniu, wraz ze wiadectwem negatywnego
wyniku kontroli antydopingowej, s  dok adne, sekretarz honorowy FINA
og asza nowy rekord wiata, dopilnowuje, aby informacja zosta a
opublikowana i osoby których zg oszenie zosta o zaakceptowane
otrzyma y dyplomy.
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SW 12.16 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich,
mistrzostwach wiata i zawodach o puchar wiata, b  zatwierdzane
automatycznie.

SW 12.17 Je li nie by o przestrzegane post powanie opisane w SW 12.10
federacja cz onkowska kraju p ywaka mo e, pomimo braku powy szego
zwróci  si  o uznanie rekordu wiata. Po stosownym zbadaniu sprawy,
sekretarz honorowy FINA jest upowa niony do uznania takiego rekordu,
je li roszczenia oka  si  s uszne.

SW 12.18 Je li zg oszenie rekordu wiata zostanie zaakceptowane przez
FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji cz onkowskiej w kraju

ywaka, dyplom podpisany przez prezesa i sekretarza honorowego FINA
do wr czenia p ywakowi w uznaniu osi gni cia. Pi ty dyplom rekordu
wiata zostanie wydany wszystkim cz onkom zespo u sztafetowego, który

ustanowi  rekord wiata. Ten dyplom otrzyma Federacja cz onkowska.

Uwagi dotycz ce rekordów Polski:

1. Rekordy Polski w kategoriach: seniorów, juniorów 18 i 17 lat, juniorów
odszych 16, 15, 14  w p ywaniu mog  by  ustanowione wy cznie przy

zastosowaniu automatycznego urz dzenia do pomiaru czasu.
2. Rekordy Polski mog  by  ustanawiane w nast puj cych kategoriach
wiekowych: 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 lat i seniorów. Dopuszcza si
mo liwo  ustanowienia rekordu Polski w starszej kategorii, przez

ywaka z m odszej kategorii wiekowej.
3. Rekordy Polski w wy cigach sztafetowych mog  by  ustanawiane w
relacji reprezentacji Polski i zespo ów klubowych. Sztafeta z ona z
zawodników ró nych roczników mo e ustanowi  rekord w kategorii
wiekowej najstarszego zawodnika.
4. Rekordy Polski notowane s  przez PZP oddzielnie na p ywalniach 25 i
50 m posiadaj cych metryki pomiaru d ugo  (homologacje).
5. Organizator zawodów, na których uzyskano wynik lepszy od aktualnego
rekordu Polski, ma obowi zek dostarczy  do PZP czytelnie wype nion
„kart  startow ”, zawieraj  wszystkie pozycje z wpisanym ostatecznym
wynikiem, okre leniem pomiaru czasu i podpisem s dziego g ównego,

dziów mierz cych czas. W przypadku pomiaru r cznego przynajmniej
jeden musi posiada  klas  zwi zkow .
6. Wynik rekordowy uzyskany za granic  mo e by  zatwierdzony na
podstawie sprawozdania z zawodów, dostarczonego do PZP przez
kierownika lub trenera ekipy.
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7. Rekordy Polski seniorów i juniorów, kobiet i m czyzn we wszystkich
kategoriach wiekowych notowane s  w konkurencjach obj tych systemem
wspó zawodnictwa poszczególnych roczników.

    8. Nie b  uznawane rekordy Polski uzyskane w indywidualnych próbach.

SW 13 Post powanie przy s dziowaniu automatycznym.

SW 13.1 Gdy w jakichkolwiek zawodach stosowana jest aparatura do
automatycznego pomiaru czasu (patrz FR 4), to kolejno  i czasy tak
ustalone, a tak e ocena  zmian sztafetowych maj  pierwsze stwo nad
decyzjami s dziów mierz cych czas.

SW 13.2 Gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu rejestruje
miejsce i czas ka dego p ywaka w danym wy cigu, nale y:

SW 13.2.1 Odnotowa  wszystkie czasy i miejsca zarejestrowane
przez aparatur  pomiarow ;

SW 13.2.2 Odnotowa  czasy i miejsca rejestrowane przez s dziów;

SW 13.2.3 Oficjalne miejsce zostanie ustalone jak nast puje:

SW 13.2.3.1 P ywak z czasem i miejscem zarejestrowanym
przez automatyczn  aparatur  pomiarow  musi zachowa
swoje miejsce w stosunku do innych p ywaków maj cych
czas i miejsce zarejestrowane przez automatyczn  aparatur
pomiarow  w tym wy cigu.

SW 13.2.3.2 P ywak, któremu automatyczna aparatura
pomiarowa nie zarejestrowa a miejsca, lecz zarejestrowa a
czas b dzie mia  ustalone miejsce na podstawie porównania
jego czasu z automatycznej aparatury pomiarowej z czasami
innych p ywaków zmierzonymi przez automatyczn  aparatur
pomiarow .

SW 13.2.3.3 P ywak, któremu automatyczna aparatura
pomiarowa nie zarejestrowa a ani miejsca ani czasu zajmuje
miejsce ustalone na podstawie czasu zarejestrowanego przez
pomiar pó automatyczny lub na podstawie czasów
zmierzonych przez trzy czasomierze cyfrowe.
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SW 13.3 Ustalenie oficjalnego czasu odbywa si  jak nast puje:

SW 13.3.1 Oficjalnym czasem dla wszystkich p ywaków, którym
automatyczna aparatura pomiarowa zmierzy a czas, b dzie ten czas.

SW 13.3.2 Oficjalnym czasem wszystkich p ywaków nie maj cych
czasów zarejestrowanych przez automatyczn  aparatur  pomiarow ,
jest czas z trzech czasomierzy cyfrowych lub pomiar
pó automatyczny.

SW 13.4 Dla okre lenia relatywnej kolejno ci finiszu dla ró nych serii
post powa  nale y jak nast puje:

SW 13.4.1 Kolejno   wszystkich zawodników zostanie
ustalona na podstawie porównania ich oficjalnych czasów.

SW 13.4.2 Je eli oficjalny czas p ywaka jest równy
oficjalnemu czasowi (-om) jednego lub wi cej p ywaków,
wszyscy p ywacy maj cy taki sam czas, zajmuj  to samo
miejsce w tej konkurencji.

PRZEPISY  F I N A  DOTYCZ CE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Wst p
Celem przepisów dotycz cych obiektów jest zapewnienie najlepszych mo liwych
warunków do zastosowania w zawodach i treningu. Przepisy nie zmierzaj  do
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zarz dzania kwestiami dotycz cymi korzystania z obiektów przez ogó
ytkowników. Kontrola nad obiektami w zakresie nadzoru nad u yteczno ci

publiczn  i oraz odpowiedzialno  za ni  nale y do w ciciela obiektu lub
organu kontroluj cego.

FR 1. Uwagi Generalne.

FR 1.1 Olimpijskie standardy p ywalni FINA. Wszystkie mistrzostwa
wiata (z wyj tkiem mistrzostw wiata masters) i igrzyska olimpijskie

musz  by  organizowane na p ywalniach, które spe niaj  wymagania uj te
w Przepisach FR 3, FR 6, FR 8 i FR 11.

FR 1.2 Ogólne standardy p ywalni FINA. Pozosta e imprezy FINA musz
by  organizowane na p ywalniach spe niaj cych olimpijskie standardy

ywalni FINA ale Biuro mo e uchyli  pewne standardy w stosunku o
istniej cych basenów je li one w sposób istotny nie przeszkadzaj  w
organizacji zawodów.

FR 1.3 Minimalne standardy p ywalni FINA. Wszystkie pozosta e imprezy
organizowane wg Przepisów FINA musz  by  organizowane na

ywalniach spe niaj cych wszystkie minimalne standardy zawarte w tej
cz ci.

FR 1.4 Aby chroni  zdrowie i dba  o bezpiecze stwo osób korzystaj cych
z p ywalni dla celów rekreacyjnych, treningu i zawodów, w ciciele

ywalni publicznych oraz tych przeznaczonych wy cznie do treningu i
zawodów musz  spe nia  wymagania okre lone przez prawo i resort
zdrowia kraju, w którym p ywalnia jest usytuowana.

FR 1.5 Nowe wyposa enie p ywalni na zawody (np. s upki startowe, liny
torowe itd.) musz  by  dost pne przed 1-szym stycznia w roku igrzysk
olimpijskich i Mistrzostw wiata.

FR 2. P ywalnie.

FR 2.1 D ugo .
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FR 2.1.1 50,00 metrów. Je eli na cianie/ cianach szczytowych
zainstalowane s  p yty kontaktowe automatycznego urz dzenia do
pomiaru czasu, p ywalnia musi by  takiej d ugo ci, aby
zagwarantowa  wymagan  odleg  50,00 metrów mi dzy dwoma

ytami lub p yt , a cian .

FR 2.1.2 25,00 metrów. Je eli na cianie/ cianach ko cowych
zainstalowane s  p yty kontaktowe automatycznego urz dzenia do
pomiaru czasu, p ywalnia musi by  takiej d ugo ci, aby
zagwarantowa  wymagan  odleg  25,00 metrów mi dzy dwoma

ytami lub p yt , a cian .

FR 2.2 Tolerancja d ugo ci.

FR 2.2.1 W stosunku do nominalnej d ugo ci 50,00 metrów
dopuszcza si  tolerancj  plus 0,03 metra minus 0,00 metra na obu
cianach ko cowych we wszystkich punktach od 0,3 metra ponad i

0,8 metra poni ej powierzchni wody. Powy sze wymiary powinny
by  zatwierdzone przez uprawnionego geodet  kraju, w którym
znajduje si  p ywalnia. Tolerancje nie mog  by  przekroczone tak e,
gdy s  zainstalowane p yty kontaktowe.

FR 2.2.2 W stosunku do nominalnej d ugo ci 25,00 metrów
dopuszcza si  tolerancj  plus 0,03 metra minus 0,00 m, na obu
cianach ko cowych we wszystkich punktach od 0,3 metra ponad i

0,8 metra poni ej powierzchni wody. Powy sze wymiary powinny
by  zatwierdzone przez uprawnionego geodet  kraju, w którym
znajduje si  p ywalnia. Tolerancje nie mog  by  przekroczone tak e,
gdy s  zainstalowane p yty kontaktowe.

FR 2.3 G boko  - wymagana jest g boko  minimum 1,35 metra,
poczynaj c od 1-szego metra p ywalni do przynajmniej 6-tego po stronie

upków startowych. Na pozosta ej cz ci wymagana jest g boko
minimum 1,0 m.

FR 2.4 ciany.

FR 2.4.1 ciany ko cowe powinny by  równoleg e i tworzy
z powierzchni  wody k ty proste oraz powinny by
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zbudowane z twardego materia u o nie liskiej powierzchni.
Taka ciana powinna si ga  0,8 metra poni ej powierzchni
wody tak, aby umo liwi  p ywakowi dotkni cie jej i
odepchni cie si  od niej przy nawrocie bez adnego
niebezpiecze stwa.

FR 2.4.2 Listwy wypoczynkowe wzd cian p ywalni s
dozwolone. Nie mog  one znajdowa  si  na g boko ci
mniejszej ni  1,2 metra poni ej powierzchni wody i mog
mie  szeroko  od 0,1 metra do 0,15 metra.

FR 2.4.3 Przelewy mog  by  umieszczone na wszystkich
czterech cianach p ywalni. Je eli przelewy s  zainstalowane
na cianach ko cowych, to musz  by  tak umieszczone, aby
mo na by o umocowa  p yty kontaktowe do wymaganej
wysoko ci 0,3 metra powy ej powierzchni wody. Musz  one
by  przykryte odpowiedni  siatk  lub ekranem.

FR 2.5 Tory powinny by  co najmniej na 2,5 m szerokie z dwoma
pasami o szeroko ci co najmniej 0,2 m ka dy na zewn trz
pierwszego i ostatniego toru.

FR 2.6 Liny torowe.

FR 2.6.1 Liny torowe musz  by  przeci gni te na ca ej d ugo ci toru
i przymocowane na obu kra cach p ywalni do haków zag bionych
w cianach. Haki musz  by  zamocowane tak aby „p ywaki” linowe
na ka dym ko cu p ywalni by y na powierzchni wody. Ka da lina
torowa musi sk ada  si  „p ywaków” na ca ej d ugo ci, maj cych
rednic  minimum 0,05 m a maksimum 0,15 m.

Kolory lin na p ywalni musz  by  jak nast puje:
Dwie (2) ZIELONE liny na torach 1 i 8
Cztery (4) NIEBIESKIE liny na torach 2, 3, 6 i 7
Trzy (3) TE liny na torach 4 i 5

ywaki w odleg ci 5,0 metrów od ka dej ze cian szczytowych
musz  by  koloru CZERWONEGO.

Nie mo e by  wi cej ni  jedna lina torowa pomi dzy torami. Liny
musz  by  mocno naci gni te.
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FR 2.6.2 Na wysoko ci oznaczenia 15-tego metra z ka dego ko ca
ywalni „p ywaki” musz  by  innego koloru ni  pozosta e.

FR 2.6.3 Na p ywalniach 50 m „p ywaki” musz  zaznacza  innym
kolorem odleg  25 m.

FR 2.6.4 Numery torów z mi kkiego tworzywa mog  by
umieszczone na linach torowych na starcie i na ko cu nawrotowym

ywalni.

FR 2.7 S upki startowe musz  by  sztywne i nie mog  dawa  efektu
spr ysto ci. Wysoko  s upka startowego ponad powierzchni  wody
powinna wynosi  od 0,5 metra do 0,75 metra. Powierzchnia s upka co
najmniej 0,5 metra x 0,5 metra powinna by  pokryta przeciw lizgowym
materia em, a maksymalne pochylenie jej w kierunku wody nie mo e
przekroczy  10o. S upek musi by  tak skonstruowany, aby pozwala  na
uchwyt d oni p ywakowi podczas startu z niego, z przodu lub jego boków.
Je eli grubo  platformy startowej przekracza 0,04 metra, zalecane jest,
aby z obu stron s upka w przedniej cz ci wyci te by y uchwyty szerokie
przynajmniej na 0,1 metra i, o szeroko ci 0,4 metra z przodu s upka 0,03 m
poni ej platformy startowej. Uchwyty na d onie do startu ze s upka mog
by  zainstalowane z boków s upka startowego. Uchwyty do startu w stylu
grzbietowym musz  by  umieszczone na wysoko ci od 0,3 metra do 0,6
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metra nad powierzchni  wody poziomo i pionowo. Uchwyty te musz  by
równoleg e do powierzchni ciany i nie mog  wystawa  poza ni  w
kierunku wody. G boko  p ywalni na odcinku od 1,0 m do 6,0 m od
strony s upków startowych musi  wynosi  przynajmniej 1,35 m.
Wy wietlacze elektroniczne mog  by  zainstalowane pod platformami
startowymi. B yskanie nie jest dozwolone. Cyfry nie mog  si  zmienia  w
czasie startu do stylu grzbietowego.

FR 2.8 Numeracja - ka dy s upek startowy musi posiada  numer na
wszystkich 4 stronach, wyra nie widoczny. S upek nr 0 znajduje si  z
prawej strony, gdy stoi si  na starcie twarz  do p ywalni z wyj tkiem
dystansów 50 m, które mog  rozpoczyna  si  z drugiej strony. P yty
kontaktowe mog  by  numerowane w cz ci szczytowej.

FR  2.9  Oznaczenia  do  nawrotów  w  stylu  grzbietowym  -  linki  z
chor giewkami musz  by  zawieszone w poprzek p ywalni na wysoko ci
minimum  1,8 metra i maksimum 2,5 metra nad powierzchni  wody,
zamocowane na podpórkach lub stojakach w odleg ci 5 metrów  od obu
ko ców p ywalni. W odleg ci 15 metrów od ka dego ko ca p ywalni
musz  by  umieszczone znaki,  a tam gdzie to jest mo liwe tak e na
ka dej linie torowej.

FR 2.10 Linka przedwczesnego startu powinna by  zawieszona na
wysoko ci nie mniej ni  1,2 metra w poprzek p ywalni na stojakach
umieszczonych w odleg ci 15 metrów od linii startu. Powinna ona by
przymocowana do stojaków przy pomocy szybko zwalniaj cego
mechanizmu. Po opuszczeniu do wody, linka powinna pokrywa  wszystkie
tory.

FR 2.11 Temperatura wody musi by  od 25oC do 28oC. W czasie
zawodów woda w p ywalni musi by  utrzymana na sta ym poziomie bez
adnego falowania. Je eli przepisy o ochronie zdrowia obowi zuj ce w

danym kraju tego wymagaj , odp yw i dop yw wody jest dozwolony, o ile
nie powstaj  przez to znaczne pr dy lub zawirowania.

FR 2.12 O wietlenie - nat enie o wietlenia nad s upkami startowymi i
kra cami p ywalni przy nawrotach nie mo e by  mniejsze ni  600 luksów.

FR 2.13 Oznaczenie torów - powinno by  w ciemnym, kontrastowym
kolorze, umieszczone na dnie p ywalni na rodku ka dego toru.

Szeroko : minimum 0,2 m, maksimum 0,3 m
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ugo : 46,0 m na p ywalniach 50 m;
21,0 m na p ywalniach 25 m.

Ka da linia toru powinna ko czy  si  w odleg ci 2 metrów od ciany
kra cowej p ywalni wyra  lini  poprzeczn  o d ugo ci 1,0 metra i o tej
samej szeroko ci co linie toru. Na cianach kra cowych lub na p ytach
kontaktowych powinny by  oznaczone linie tej samej szeroko ci co linie
toru. Powinny one przebiega  bez przerw od kraw dzi p ywalni do dna

ywalni. Linia poprzeczna o d ugo ci 0,5 metra powinna by  umieszczona
na g boko ci 0,3 metra poni ej powierzchni wody, mierz c od
rodkowego punktu linii poprzecznej.

Na p ywalniach oddawanych do u ytku po 1 stycznia 2006, w odleg ci
15 m od ka dej ciany szczytowej p ywalni musi by  linia poprzeczna o

ugo ci 0,5 m.

FR 2.14 Pomosty – je eli pomost s y jako ciana nawrotowa musi
rozci ga  si  na ca  szeroko  p ywalni i stanowi  trwa , g adk , nie
lisk , stabiln  pionow  powierzchni , do której mo na zamontowa  p yty

kontaktowe na powierzchni nie mniejszej ni  0,8 m poni ej i 0,3 m
powy ej powierzchni wody, musi by  pozbawiona niebezpiecznych
otworów poni ej ani powy ej linii wody, w które mog yby dosta  si

ywaka d onie, stopy, palce nóg lub r k. Pomosty musz  by  tak
zaprojektowane, eby umo liwia y swobodny ruch s dziów wzd  nich,
nie powoduj cy znacznych pr dów lub zawirowa  wody.

Oznakowanie p ywalni

SZEROKO  OZNACZE  TORÓW, KO CA TORÓW, ZNAKÓW A 0.25 m ± 0.5

UGO  POPRZECZNYCH ZNAKÓW KO COWYCH NA
CIANIE

B 0.50 m

BOKO  UMIEJSCOWIENIA RODKA ZNAKU
KO COWEGO NA CIANIE

C 0.30 m

UGO  ZNAKU POPRZECZNEGO NA TORZE D 1.00 m

SZEROKO  TORÓW E 2.50 m

ODLEG  OD KO CA LINII NA DNIE DO CIANY
KO COWEJ

F 2.00 m

O
ZN

A
CZ

EN
IA

 T
O

RÓ
W

FI
N

A

TABLICA KONTAKTOWA G 2.40 m x 0.90 m x 0.01 m
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FR 3 P ywalnie przeznaczone do organizowania igrzysk olimpijskich i
mistrzostw wiata.

ugo : 50 metrów pomi dzy tablicami do elektronicznego pomiaru czasu, z
wyj tkiem mistrzostw wiata na p ywalni 25 metrowej, gdzie obowi zuje 25
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metrów odleg ci pomi dzy tablicami do elektronicznego pomiaru czasu na
cianie startowej i nawrotowej.

FR 3.1 Tolerancja wymiarowa wed ug FR 2.2.1

FR 3.2 Szeroko : 25 metrów dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw wiata.

FR 3.3 G boko : 2,0 metra minimum; 3 metry zalecane.

FR 3.4 ciany: wed ug FR 2.4.1.

FR 3.5 P ywalnie dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw wiata musi by
wyposa ona w ciany z górnymi przelewami na obu ko cach.

FR 3.6 Liczba torów: 8 (osiem), dla mistrzostw wiata i igrzysk
olimpijskich: 10 (dziesi ).

FR 3.7 Szeroko  torów musi wynosi  2,5 metra z przestrzeni  o
szeroko ci 2,5 metra na zewn trz torów 1 i 8. Musz  by  liny torowe
oddzielaj ce te przestrzenie od torów 1 i 8 na igrzyskach olimpijskich i
mistrzostwach wiata. Przy 10 torach musi by  oznakowanie od 0 do 9.

FR 3.8 Liny torowe:

Liny torowe musz  si  rozci ga  na ca ej d ugo ci toru, by  zamocowane
na ka dym ko cu p ywalni do haków umieszczonych na cianach, haki
musz  by  umieszczone w ten sposób aby p ywaki na ko cach lin by y na
powierzchni wody. Na ka dej linie torowej musz  by  przylegaj ce do
siebie na ca ej d ugo ci p ywaki o minimalnej rednicy 0.05 metra i
maksymalnej 0,15 metra.

Kolory lin na p ywalni musz  by  jak nast puje:
Dwie (2) ZIELONE liny na torach 0 i 9
Sze  (6) NIEBIESKIE liny na torach 1, 2, 3, 6, 7 i 8
Trzy (3) TE liny na torach 4 i 5

ywaki w odleg ci 5,0 metrów od ka dej ze cian szczytowych musz
by  koloru CZERWONEGO.

Nie mo e by  wi cej ni  jedna lina torowa pomi dzy torami. Liny musz
by  mocno naci gni te.
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FR 3.9 S upki startowe: wg FR 2.7.

Z wyj tkiem powierzchni startowej powinny by  przynajmniej o
szeroko ci 0,5 m i d ugo ci 0,6 m z nie liskiego materia u. Musz  by
zainstalowane urz dzenia przedwczesnego startu.

FR   3.10 Numeracja s upków: wed ug FR 2.8.

FR 3.11 Oznakowanie powinno by  w ciemnym kontrastowym kolorze,
umieszczone na dnie p ywalni na rodku ka dego toru.

Szeroko : minimum 0,2 metra, maksimum 0,3 metra
ugo :  21,0 metra dla 25 m p ywalni

Ka da linia toru powinna ko czy  si  w odleg ci 2 metrów od ciany
kra cowej p ywalni wyra  lini  poprzeczn  o d ugo ci 1,0 metra i o tej
samej szeroko ci co linie toru. Na cianach kra cowych lub na p ytach
kontaktowych powinny by  oznaczone linie tej samej szeroko ci co linie
toru. Powinny one przebiega  bez przerw od kraw dzi p ywalni do dna

ywalni. Linia poprzeczna o d ugo ci 0,5 metra powinna by  umieszczona



Polski Zwi zek P ywacki - Przepisy FINA 2009 – 2013

37

na g boko ci 0,3 metra poni ej powierzchni wody, mierz c od
rodkowego punktu linii poprzecznej.

Ten wymóg dotyczy p ywalni budowanych po 1 stycznia 2010 r.

FR 3.12 Oznaczenia dla nawrotów stylu grzbietowego: wed ug FR 2.9.
Linki z chor giewkami musz  si  znajdowa  na wysoko ci 1,80 metra nad
powierzchni  wody. Trójk tne flagi musz  by  przymocowane do linki
kraw dzi  o d ugo ci 20 cm o pozosta ych kraw dziach 40 cm. Odleg
mi dzy flagami powinna wynosi  25 cm. Flagi mog  posiada
oznakowanie zaaprobowane wcze niej przez FINA.

FR 3.13 Linka przedwczesnego startu: wed ug FR 2.10

FR 3.14 Temperatura wody: wed ug FR 2.11

FR 3.15 O wietlenie: nat enie o wietlenia nad ca  p ywalni  nie mo e
by  mniejsze ni  1500 luksów.

FR 3.16 Oznakowania torów: wed ug FR 2.13. Odleg  pomi dzy
rodkami s siednich torów musi wynosi  2,5 metra.

FR 3.17 Je eli p ywalnia i basen do skoków s  usytuowane we wspólnej
strefie, minimalna odleg  mi dzy nimi musi wynosi  5 metrów.

FR 4 Automatyczna aparatura do s dziowania.

FR 4.1 Automatycznym urz dzeniem jest to, które ustala kolejno  miejsc
na mecie i mierzy czas ka dego p ywaka. Pomiar czasu powinien by  z
dok adno ci  do 1/100 s. Zainstalowane urz dzenie nie mo e przeszkadza

ywakom przy starcie i nawrotach ani zak óca  funkcjonowania systemu
przelewowego.

FR 4.2 Urz dzenie to musi:

FR 4.2.1 By  uruchamiane przez startera.

FR 4.2.2 Mie  zas oni te (zakryte) wszelkie przewody elektryczne
na pomo cie p ywalni.

FR 4.2.3 Zapewni  przekaz wszystkich zanotowanych informacji dla
ka dego toru w uk adzie miejsc lub torów.
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FR 4.2.4 Zapewni atwe odczytywanie czasu zawodnika.

FR 4.3 Urz dzenia startowe.

FR 4.3.1 Starter powinien posiada  mikrofon do podawania ustnych
polece .

FR 4.3.2 Je eli jest stosowany pistolet to musi on by  z
przetwornikiem.

FR 4.3.3 Przetwornik i mikrofon musz  by  po czone z g nikami
przy ka dym s upku startowym, gdzie komenda i sygna  startowy

dzie s yszalny jednakowo i równocze nie przez ka dego p ywaka.

FR 4.4 P yty kontaktowe.

FR 4.4.1 Minimalne wymiary p yt kontaktowych wynosz : 2,4 m
szeroko ci, 0,9 m wysoko ci, a ich grubo  musi wynosi  0,01 m ±
0,002 m. Musz  one si ga  0,3 m ponad i 0,6 m poni ej powierzchni
wody. Urz dzenie automatyczne dla ka dego toru musi by
pod czone niezale nie tak, aby je mo na by o kontrolowa  osobno.
Powierzchnia p yt  kontaktowych musi by  jasnego koloru i musi
by  oznakowana liniami przewidzianymi dla cian p ywalni.

FR 4.4.2 P yty kontaktowe musz  by  przymocowane nieruchomo
na rodku torów. P yty kontaktowe mog  by  przeno ne, aby mo na
je by o zdejmowa , gdy nie ma zawodów.

FR 4.4.3 Czu  p yt kontaktowych musi by  taka, aby nie da y si
uruchomi  przez falowanie wody, lecz pod wp ywem lekkiego
dotkni cia d oni . P yty musz  by  czu e na górnej kraw dzi.

FR 4.4.4 Oznakowanie na p ytach musi by  zgodne i nak ada  si  na
oznaczenia istniej ce na cianie p ywalni; obwód i kraw dzie p yt
musz  by  oznaczone 0,025 m czarn  obwódk .

FR 4.4.5 P yty musz  by  zabezpieczone przed mo liwo ci
elektrycznego pora enia i nie mog  mie  ostrych kraw dzi.
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FR 4.5 Przy pó automatycznym pomiarze czasu, s dziowie mierz cy czas
musz  wy czy  aparatur  przyciskiem w momencie dotkni cia ciany

ywalni na zako czenie wy cigu przez p ywaka.

FR 4.6 Przy zainstalowaniu automatycznej aparatury, niezb dne minimum
wyposa enia stanowi  nast puj ce akcesoria:

FR 4.6.1 Wydruk wszystkich informacji, które mog  by
odtworzone w czasie kolejnego wy cigu.

FR 4.6.2 Tablica wietlna dla widzów.

FR 4.6.3 Urz dzenie do zmian w sztafecie z dok adno ci  do 0,01s.
Gdy s  zainstalowane górne kamery obraz z nich mo e by
przegl dany jako dodatek do automatycznego systemu pomiarowego
zmian sztafetowych. Przy ró nicach w czasach zmian sztafetowych
powinno si  skonsultowa  z ich producentem.

FR 4.6.4 Automatyczny licznik d ugo ci.

FR 4.6.5 Czytnik cz ci dystansu.

FR 4.6.6 Podsumowanie komputerowe.

FR 4.6.7 Korektor b dnego dotkni cia.

FR 4.6.8 Mo liwo  automatycznego zastosowania adowalnych
akumulatorów.

FR 4.7 Dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw wiata niezb dne s  ponadto:

FR 4.7.1  Tablica wietlna dla widzów musi zawiera  przynajmniej
dwana cie (12) trzydziesto dwu znakowych linii, mog cej
wy wietla  zarówno litery jak i cyfry. Ka dy znak musi mie
minimaln  wysoko  360 mm. Ka da linia – matryca tablicy musi
mie  mo liwo  przesuwania w dó  i w gór , z opcj  migania. Ka da
ca a matryca tablicy musi by  programowalna z mo liwo ci
pokazywania animacji. Minimalny rozmiar tablicy to 7,5 m
szeroko ci i 4,5 m wysoko ci.

FR 4.7.2 Musi by  klimatyzowane pomieszczenie kontrolne o
wymiarach przynajmniej 6,0 x 3,0 m usytuowane miedzy 3,0 m a 5,0
m od ciany finiszowej z nie zak óconym widokiem na cian
finiszow  w czasie ca ego wy cigu. S dzia g ówny musi mie atwy
dost p do pomieszczenia kontrolnego w czasie ca ych zawodów.
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Poza czasem zawodów pomieszczenie kontrolne musi mie
mo liwo  zabezpieczenia.

FR 4.7.3 System wideo do pomiaru czasu.

FR 4.8 Jako wsparcie do automatycznego urz dzenia pomiarowego mo e
by  zastosowany, na zawodach FINA i innych g ównych imprezach,
pomiar pó automatyczny o ile s  po trzy przyciski na torze, a ka dy
obs ugiwany przez oddzielnego s dziego (w którym to przypadku inni

dziowie finiszu nie s  wymagani). Inspektor nawrotów mo e obs ugiwa
jeden z przycisków.

Przewodnicz cy
Prezydium Kolegium S dziów PZP

Prezes
Polskiego Zwi zku P ywackiego

Eugeniusz Waraksa Krzysztof Usielski


