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1.1 Przepisy pływania FINA
Przepisy pływania FINA 2017 – 2021

1.1 Przepisy pływania FINA
SW 1 KIEROWNICTWO ZAWODÓW
SW 1.1 Kierownictwo zawodów powołane przez właściwe władze posiada prawo
rozstrzygania wszystkich spraw nie podlegających w myśl przepisów sędziemu głównemu,
sędziom lub innym osobom i jest w mocy wstrzymać odbywanie się konkurencji i dać
wskazówki zgodne z przepisami co do sposobu przeprowadzenia każdej konkurencji.
SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata, Biuro FINA wyznacza następujące
minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sędzia główny (2)
kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)
sędziowie stylu (4)
starterzy (2)
kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)
inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu każdego toru)
kierownik sekretariatu (1)
kierownicy wyścigów (2)
informator (1)

SW 1.2.1 Na wszystkich innych zawodach międzynarodowych właściwe władze
wyznaczają taką samą lub mniejszą ilość sędziów, co podlega, tam gdzie jest to stosowne,
zatwierdzeniu przez odpowiednie regionalne lub międzynarodowe władze.
SW 1.2.2 Gdy automatyczna aparatura do sędziowania jest niedostępna to musi ona być
zastąpiona przez kierownika sędziów mierzących czas, jednego (1) sędziego mierzącego
czas na każdym torze i jednego (1) sędziego mierzącego czas dodatkowo.
SW 1.2.3 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu nie mierzy się
czasomierzami cyfrowymi, może być wykorzystany kierownik sędziów celowniczych
i sędziowie celowniczy.
SW 1.3 Pływalnia i wyposażenie techniczne na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata
muszą być poddane inspekcji i zostać zatwierdzone we właściwym czasie przed zawodami
pływackimi przez delegata FINA oraz członka Komitetu Technicznego Pływania FINA.
SW 1.4 Gdy telewizja używa podwodnego sprzętu do filmowania, musi on być zdalnie
sterowany i nie powinien ograniczać widzenia lub toru zawodników i nie może zmienić
konfiguracji pływalni ani zasłaniać wymaganych oznaczeń FINA.
SW 2 SĘDZIOWIE
SW 2.1 Sędzia główny
SW 2.1.1 Sędzia główny sprawuje pełną kontrolę i władzę nad wszystkimi sędziami,
zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych
wymagań lub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie przepisy
i decyzje FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie związane z aktualnym prowadzeniem
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mitingu, konkurencji, czy zawodów, których rozstrzygnięcie nie jest określone
przepisami.
SW 2.1.2 Sędzia główny może interweniować w zawodach, w każdej ich fazie, dla
zapewnienia aby były przestrzegane przepisy FINA, rozpatruje wszystkie protesty
dotyczące trwających zawodów.
SW 2.1.3 Gdy korzysta się z sędziów celowniczych bez stosowania trzech (3)
czasomierzy cyfrowych i jest to konieczne, o kolejności decyduje sędzia główny. Jeśli
jest dostępna automatyczna aparatura do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki przez
nią zarejestrowane muszą być wzięte pod uwagę jak to przedstawiono w SW 13.
SW 2.1.4 Sędzia główny powinien zapewnić, aby wszyscy niezbędni sędziowie
znajdowali się na przydzielonych im stanowiskach dla prowadzenia zawodów. Może
wyznaczyć zastępców za jakichkolwiek nieobecnych, niezdolnych do pełnienia funkcji
lub uznanych za nieefektywnych. Może wyznaczyć dodatkowych sędziów o ile uzna to
za konieczne.
SW 2.1.5 Przy rozpoczęciu każdego wyścigu sędzia główny daje sygnał pływakom
poprzez serie krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem
stroju pływackiego, po których następuje długi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni
zająć swoje miejsca na platformie startowej (lub dla stylu grzbietowego i sztafet
zmiennych, sygnalizujący, że powinni bezzwłocznie wejść do wody). Drugi długi
gwizdek jest sygnałem dla grzbiecisty lub pływaka sztafety zmiennej do
bezzwłocznego zajęcia pozycji startowej. Gdy pływacy i sędziowie są przygotowani do
startu, sędzia główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak starterowi, że pływacy są
pod kontrolą startera. Wyciągnięta ręka powinna pozostawać w tej pozycji do
wydania komendy startowej.
SW 2.1.6 Dyskwalifikacja za start przed sygnałem startowym musi być
zaobserwowana i potwierdzona zarówno przez startera jak i sędziego głównego.
SW 2.1.7 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde inne naruszenie
przepisów, które on osobiście dostrzeże. Sędzia główny może także zdyskwalifikować
każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, zgłoszone mu przez uprawnionego
sędziego. Wszystkie dyskwalifikacje są przedmiotem decyzji sędziego głównego.
SW 2.2 Kierownik pomieszczenia kontrolnego
SW 2.2.1 Kierownik nadzoruje funkcjonowanie aparatury automatycznego pomiaru
czasu włącznie z przeglądem zapisu pomiaru 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 każdej przedwczesnej zmianie sędziemu głównemu.
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SW 2.2.4 Kierownik może przeglądać zapis pomiaru wideo dla potwierdzenia
przedwczesnej zmiany sztafetowej.
SW 2.2.5 Kierownik kontroluje wycofania zawodników po eliminacjach lub finałach,
wprowadza wyniki na oficjalne formularze, spisuje wszystkie nowo ustanowione
rekordy i przechowuje wyniki we właściwym miejscu.
SW 2.3 Starter
SW 2.3.1 Starter ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu, gdy sędzia
główny przekaże mu ją (SW 2.1.5) aż do rozpoczęcia wyścigu. Start odbywa się
zgodnie z SW 4.
SW 2.3.2 Starter powinien zgłosić sędziemu głównemu opóźnianie startu przez
pływaka, umyślne zakłócanie porządku lub inną formę złego zachowania mającego
miejsce na starcie, lecz jedynie sędzia główny może zdyskwalifikować pływaka za
takie opóźnianie, umyślne zakłócanie porządku lub złe zachowanie.
SW 2.3.3 Starter ma możność rozstrzygania czy start był prawidłowy z tym jednak, że
ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.
SW 2.3.4 W czasie startu do konkurencji, starter zajmuje pozycję z boku pływalni
w odległości około pięciu metrów od krawędzi startowej pływalni, skąd sędziowie
widzą i słyszą sygnał startu, a pływacy słyszą sygnał.
SW 2.4 Kierownik wyścigu
SW 2.4.1 Kierownik wyścigu zbiera zawodników przed każdym wyścigiem.
SW 2.4.2 Kierownik wyścigu informuje sędziego głównego o każdym zauważonym
naruszeniu przepisów, dotyczących reklamy (GR 6) oraz jeżeli wywołany pływak jest
nieobecny.
SW 2.5 Kierownik inspektorów nawrotów
SW 2.5.1 Kierownik inspektorów nawrotów zapewnia, aby inspektorzy nawrotów
wypełniali swoje obowiązki w czasie zawodów.
SW 2.6 Inspektorzy nawrotów
SW 2.6.1 Jeden inspektor nawrotów powinien być wyznaczony na każdym torze po
obu stronach pływalni, aby dopilnować, że pływacy przestrzegają stosownych
przepisów po starcie, podczas każdego nawrotu i na zakończenie wyścigu.
SW 2.6.2 Jurysdykcja inspektora nawrotów po stronie startu, rozciąga się od sygnału
startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion, za wyjątkiem stylu klasycznego,
kiedy obejmuje również drugi ruch ramion.
SW 2.6.3 Przy każdym nawrocie, jurysdykcja inspektora nawrotów rozciąga się od
rozpoczęcia ostatniego ruchu ramion przed dotknięciem do zakończenia pierwszego

9

1 Przepisy
Przepisy
techniczne
pływania
pływania
FINA 2017
– 2021
ruchu ramion po nawrocie, za wyjątkiem stylu klasycznego, kiedy obejmuje również
drugi ruch ramion.
SW 2.6.4 Jurysdykcja inspektora nawrotów na zakończenie wyścigu rozciąga się od
rozpoczęcia ostatniego ruchu ramion przed dotknięciem.
SW 2.6.5 Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, każdy inspektor
nawrotów po stronie startu instaluje i wyjmuje podporę.
SW 2.6.6 W indywidualnych wyścigach na 800 i 1500 m, każdy inspektor nawrotów
na startowym i nawrotowym końcu pływalni, powinien notować liczbę odcinków
pokonanych przez pływaka na jego/jej torze. Pływacy powinni być poinformowani
odnośnie liczby odcinków pozostałych do zakończenia poprzez pokazywanie tablic
z ich nieparzystą liczbą na nawrotowym końcu pływalni. Może zostać użyte
urządzenie elektroniczne, włącznie z podwodnym wyświetlaczem.
SW 2.6.7 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, daje sygnał
ostrzegawczy, gdy pływak na jego torze ma do przepłynięcia dwie długości pływalni
i pięć (5) m do zakończenia wyścigu indywidualnego 800 i 1500 m. Sygnał ten może
być powtarzany po nawrocie, dopóki pływak nie dopłynie do znaku 5 m na linie.
Sygnałem ostrzegawczym może być gwizdek lub dzwonek.
SW 2.6.8 Każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni, w wyścigach
sztafetowych określa, czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową, gdy
poprzedzający go pływak dotyka ściany startowej. Gdy dostępna jest automatyczna
aparatura do sędziowania zmian w sztafecie, to powinna ona być zastosowana
zgodnie z SW 13.1.
SW 2.6.9 Inspektorzy nawrotów zgłaszają sędziemu głównemu każde naruszenie
przepisów na podpisanych kartach, wyszczególniając konkurencję, numer toru
i przewinienie.
SW 2.7 Sędziowie stylu
SW 2.7.1 Sędziowie stylu powinni być rozmieszczeni po każdej stronie pływalni.
SW 2.7.2 Każdy sędzia stylu kontroluje prawidłowość przestrzegania przepisów
dotyczących stylu pływania dla właściwego stylu i obserwuje nawroty i finisze,
pomagając inspektorom nawrotów.
SW 2.7.3 Sędziowie stylu zgłaszają sędziemu głównemu każde naruszenie przepisów
na podpisanych kartach, wyszczególniając konkurencję, numer toru i przewinienie.
SW 2.8 Kierownik sędziów mierzących czas
SW 2.8.1 Kierownik sędziów mierzących czas przydziela miejsca siedzące wszystkim
sędziom mierzącym czas oraz tory, za które są odpowiedzialni. Jest zalecane, że
powinno być po trzech (3) sędziów mierzących czas na każdym torze. Jeżeli nie jest
stosowany automatyczny pomiar czasu, powinno być wyznaczonych dwóch (2)
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dodatkowych sędziów mierzących czas, którzy będą mogli być skierowani do
zastąpienia sędziego mierzącego czas, którego czasomierz nie został włączony lub
zatrzymał się w czasie wyścigu lub, który z jakiejkolwiek przyczyny nie może
zarejestrować czasu. Gdy stosowane są czasomierze cyfrowe, ostateczny czas
i miejsce jest określane za pomocą czasu.
SW 2.8.2 Kiedy jest dostępny tylko jeden (1) sędzia mierzący czas na tor, dodatkowy
sędzia mierzący czas musi być wyznaczony w razie awarii czasomierza. Dodatkowo
kierownik sędziów mierzących czas musi zawsze mierzyć czas zwycięzcy każdego
wyścigu.
SW 2.8.3 Kierownik sędziów mierzących czas, zbiera od sędziów mierzących czas na
każdym torze karty, pokazujące zarejestrowany czas i, o ile to konieczne kontroluje
ich czasomierze.
SW 2.8.4 Kierownik sędziów mierzących czas odnotowuje lub sprawdza oficjalny czas
na karcie na każdym torze.
SW 2.9 Sędziowie mierzący czas
SW 2.9.1 Każdy sędzia mierzący czas, mierzy czas pływaków na przydzielonym mu
torze, zgodnie z SW 11.3. Czasomierze powinny być właściwie certyfikowane.
SW 2.9.2 Każdy sędzia mierzący czas, powinien uruchomić swój czasomierz na sygnał
startu i zatrzymać, gdy pływak na jego torze zakończy wyścig. Sędziowie mierzący
czas mogą być poinstruowani przez kierownika sędziów mierzących czas aby
rejestrowali czasy dystansów pośrednich w wyścigach dłuższych niż 100 m.
SW 2.9.3 Bezpośrednio po wyścigu, sędziowie mierzący czas na każdym torze, notują
wyniki ze swoich czasomierzy na karty, przekazują je kierownikowi sędziów
mierzących czas i o ile są o to proszeni przedstawiają swoje czasomierze do kontroli.
Ich czasomierze muszą być zerowane na krótki gwizdek sędziego głównego
zapowiadający kolejny wyścig.
SW 2.9.4 W przypadku niestosowania pomiaru wideo, może być konieczne
korzystanie z kompletu sędziów mierzących czas, nawet gdy aparatura do
automatycznego pomiaru czasu jest zastosowana.
SW 2.10 Kierownik sędziów celowniczych - jeżeli wymagany
SW 2.10.1 Kierownik sędziów celowniczych wyznacza dla każdego sędziego
celowniczego jego stanowisko oraz miejsce, które ma ustalić.
SW 2.10.2 Po wyścigu, kierownik sędziów celowniczych zbiera podpisane karty
celownicze od każdego sędziego celowniczego i ustala kolejność miejsc, które
przekazuje bezpośrednio do sędziego głównego.
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SW 2.10.3 Gdy do sędziowania zakończenia wyścigu zastosowana jest automatyczna
aparatura do pomiaru czasu, kierownik sędziów celowniczych po każdym wyścigu
musi przedstawić kolejność zawodników zarejestrowaną przez aparaturę.
SW 2.11 Sędziowie celowniczy - jeżeli wymagani
SW 2.11.1 Sędziowie celowniczy usytuowani są na podniesionych miejscach,
w przedłużeniu linii zakończenia wyścigu, skąd mają przez cały czas przejrzysty widok
toru i linii zakończenia wyścigu, chyba że obsługują oni automatyczną aparaturę do
sędziowania na torach, na które zostali przydzieleni dla wciskania przycisku przy
zakończeniu wyścigu.
SW 2.11.2 Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy decydują o kolejności miejsc
zajętych przez zawodników i ją odnotowują. Sędziowie celowniczy, inni niż
obsługujący przyciski, nie mogą pełnić funkcji, sędziów mierzący czas w tej samej
konkurencji.
SW 2.12 Sekretariat (nie dotyczy igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata)
SW 2.12.1 Kierownik sekretariatu jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników
wydruku komputera lub wyników czasów i miejsc w każdym wyścigu, otrzymanych od
sędziego głównego. Kierownik sekretariatu powinien uwierzytelnić podpisanie
wyników przez sędziego głównego.
SW 2.12.2 Sekretarze kontrolują wycofania zawodników po eliminacjach lub
z finałów, nanoszą wyniki na oficjalne formularze, sporządzają wykaz nowo
ustanowionych rekordów, prowadzą punktację tam, gdzie ona obowiązuje.
SW 2.13 Podejmowanie decyzji sędziowskich
SW 2.13.1 Sędziowie podejmują swoje decyzje samodzielnie i niezależnie od siebie,
chyba że przepisy pływania stanowią inaczej.
SW 3 ROZSTAWIENIE ELIMINACJI, PÓŁFINAŁÓW I FINAŁÓW
Miejsca startowe do wszystkich konkurencji na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata,
igrzyskach regionalnych i innych zawodach FINA powinny być przydzielane jak następuje:
SW 3.1 Eliminacje
SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich uczestników,
uzyskane w ciągu wyznaczonego okresu kwalifikacyjnego poprzedzającego ostateczny
termin zgłoszeń, powinny być przedłożone na formularzu zgłoszeniowym lub on-line,
zgodnie z komunikatem, i ułożone przez kierownictwo zawodów wg kolejności
czasów. Pływacy, którzy nie przedłożą czasów będą traktowani jako najwolniejsi
i umieszczeni zostaną na końcu listy. Rozmieszczenie pływaków z identycznymi
czasami lub, gdy jest więcej niż jeden pływak bez podanego czasu będzie
rozstrzygnięte przez losowanie. Pływacy będą rozstawiani na torach zgodnie
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z procedurą opisaną poniżej w SW 3.1.2. W wyścigach eliminacyjnych pływacy będą
rozstawieni zgodnie z przedłożonymi czasami w następujący sposób:
SW 3.1.1.1 Jeśli jest jeden wyścig, to powinien on być rozstawiony jako
finałowy i rozgrywany tylko w sesji finałowej.
SW 3.1.1.2 Jeżeli są dwa wyścigi, to najszybszy pływak powinien być
rozstawiony w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym
wyścigu, następny najszybszy pływak w drugim wyścigu, następny najszybszy
pływak w pierwszym wyścigu itd.
SW 3.1.1.3 Jeżeli są trzy wyścigi, za wyjątkiem konkurencji 400m, 800m
i 1500m, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w trzecim wyścigu,
następny najszybszy pływak w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak
w pierwszym wyścigu, czwarty najszybszy pływak w trzecim wyścigu, piąty
w drugim, szósty najszybszy w pierwszym, siódmy w trzecim itd.
SW 3.1.1.4 Jeśli są cztery wyścigi lub więcej, za wyjątkiem konkurencji 400m,
800m i 1500m, to ostatnie trzy w tej konkurencji muszą być rozstawiane
zgodnie z SW 3.1.1.3 przedstawionym powyżej. Wyścig poprzedzający
ostatnie trzy wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków.
Wyścig poprzedzający ostatnie cztery wyścigi, musi składać się z następnych
najszybszych pływaków itd. Tory, w każdym wyścigu muszą być przydzielane
w porządku malejącym wg przedłożonych czasów, zgodnie ze wzorem
podanym poniżej w SW 3.1.2.
SW 3.1.1.5 W konkurencjach 400m, 800m i 1500m, ostatnie dwie serie
konkurencji powinny być rozstawione zgodnie z SW 3.1.1.2.
SW 3.1.1.6 Wyjątek: gdy są dwa lub więcej wyścigów w konkurencji, to
powinno być minimum trzech pływaków rozstawionych w każdym wyścigu,
ale kolejne skreślenia mogą zredukować ilość pływaków w tym wyścigu do
mniej niż trzech.
SW 3.1.1.7 Gdy dostępna jest pływalnia 10-cio torowa i uzyskano jednakowe
czasy dla ósmego miejsca eliminacji 800 m i 1500 m st. dowolnym w finale
może być użyty tor 9, poprzez losowanie toru 8 i 9 i ich przydziału pomiędzy
zawodników, którzy zajęli 8 miejsce. W przypadku trzech (3) jednakowych
czasów dla ósmego miejsca eliminacji, tor 9 i 0 mogą być użyte, poprzez
losowanie toru 8, 9 i 0.
SW 3.1.1.8 Gdy pływalnia 10-torowa nie jest dostępna zastosowanie ma
przepis SW 3.2.3.
SW 3.1.2 Z wyjątkiem konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, przydział torów
powinien się odbywać (tor nr 1 powinien się znajdować z prawej strony stojąc na
końcu startowym przodem do pływalni, 0 przy korzystaniu z pływalni 10-cio torowej)
poprzez umieszczenie najszybszego pływaka lub zespołu na środkowym torze
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pływalni, na pływalniach o nieparzystej ilości torów lub na torze 3 lub 4 odpowiednio
na pływalniach o 6-ciu lub 8-miu torach. Na pływalniach 10-cio torowych najszybszy
pływak powinien być rozstawiony na torze 4. Pływak z następnym najlepszym czasem
powinien być umieszczony po jego lewej stronie, pozostali naprzemiennie po prawej
i lewej zgodnie z podanymi czasami. Pływakom z identycznymi czasami, tory są
przydzielane poprzez losowanie zgodnie z podanym wcześniej wzorem.
SW 3.1.3 W konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, w zależności od decyzji
kierownictwa zawodów, wyścig może rozpoczynać się zarówno z jednego jak
i z drugiego końca pływalni w zależności od takich czynników jak elektroniczna
aparatura, pozycja startera itd. Kierownictwo zawodów powinno powiadomić
pływaków o ich decyzji wystarczająco wcześnie przed rozpoczęciem zawodów.
Niezależnie od tego, z którego końca pływalni odbywa się start, pływacy powinni być
rozstawieni na tych samych torach, jak gdyby startowali i kończyli wyścig na
startowym końcu pływalni.
SW 3.2 Półfinały i finały
SW 3.2.1 W wyścigach półfinałowych, serie rozstawiane są zgodnie z SW 3.1.1.2
SW 3.2.2 Gdy nie ma potrzeby przeprowadzania eliminacji, tory przydzielane są
zgodnie z SW 3.1.2. Jeżeli eliminacje odbyły się, to tory powinny być przydzielane jak
w SW 3.1.2, jednak w oparciu o czasy uzyskane w tych eliminacjach.
SW 3.2.3 W konkurencji, w której pływacy w tym samym lub innym wyścigu
eliminacyjnym uzyskają jednakowe czasy zmierzone do 1/100 sekundy, dające im
ósme/dziesiąte lub szesnaste/dwudzieste miejsce w zależności od zastosowania 8 lub
10 torów, powinien odbyć się dodatkowy wyścig rozstrzygający, który pływak
kwalifikuje się do odpowiedniego finału. Dodatkowy wyścig powinien odbyć się po
tym jak wszyscy mający wziąć w nim udział pływacy ukończą swoje wyścigi
eliminacyjne, w czasie uzgodnionym pomiędzy kierownictwem zawodów
i zaangażowanymi stronami. Jeśli ponownie zmierzone zostaną jednakowe czasy
powinien odbyć się jeszcze jeden dodatkowy wyścig. Jeśli jest wymagany powinien
się odbyć dodatkowy wyścig dla wyłonienia pierwszego i drugiego rezerwowego o ile
zarejestrowane zostały jednakowe czasy.
SW 3.2.4 Gdy jeden lub więcej pływaków wycofa się z wyścigu półfinałowego lub
finałowego (A lub B) zostaną powołani zawodnicy rezerwowi w kolejności zajętych
miejsc w eliminacjach lub półfinałach. Konkurencja lub konkurencje muszą być
ponownie rozstawione i muszą być wydane listy startowe, precyzujące zmiany lub
zastępstwa, jak to opisano w SW 3.1.2.
SW 3.2.5 W eliminacjach, półfinałach i finałach, pływacy muszą zgłosić się na
pierwsze miejsce zbiórki w czasie wyznaczonym przez kierownictwo zawodów. Po
kontroli udają się do ostatecznego miejsca zbiórki.
SW 3.3 W innych zawodach dla przydzielania torów można zastosować losowanie.
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SW 4 START
SW 4.1 Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym
rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek (SW 2.1.5) sędziego głównego pływacy
wchodzą na słupek startowy i pozostają tam. Na komendę startera „na miejsca”,
bezzwłocznie zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na przodzie słupka
startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter
podaje sygnał startu.
SW 4.2 Start w stylu grzbietowym i w sztafecie zmiennej odbywa się z wody. Na pierwszy
długi gwizdek sędziego głównego (SW 2.1.5) pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na
drugi długi gwizdek sędziego głównego, pływacy bez zbędnej zwłoki wracają na miejsca
startowe (SW 6.1). Gdy wszyscy pływacy zajmą pozycje startowe, starter podaje komendę
„na miejsca”. Gdy wszyscy pływacy są nieruchomi, starter podaje sygnał startu.
SW 4.3 W igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i innych imprezach FINA komenda
„na miejsca” podawana jest w języku angielskim, a sygnał startu jest powielony przez głośniki
zamontowane po jednym przy każdym słupku startowym.
SW 4.4 Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli
sygnał startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest
kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli
dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się, a pozostali
pływacy zostają cofnięci po czym startują ponownie. Sędzia główny powtarza procedurę
startową rozpoczynając od długiego gwizdka (drugiego długiego gwizdka dla stylu
grzbietowego) zgodnie z SW 2.1.5.
SW 5 STYL DOWOLNY
SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym
sposobem; wyjątek stanowią konkurencje stylu zmiennego indywidualnie lub sztafetowo,
gdzie styl dowolny oznacza każdy sposób pływania inny niż grzbietowy, klasyczny lub
motylkowy.
SW 5.2 Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi
dotknąć ściany dowolną częścią ciała.
SW 5.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię
wody, z wyjątkiem, że dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na
dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem,
głowa musi „złamać” powierzchnię wody.
SW 6 STYL GRZBIETOWY
SW 6.1 Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni trzymając
obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Umieszczanie stóp na rynnach przelewowych lub
stanie na nich jest zabronione. Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, palce
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obu stóp muszą mieć kontakt ze ścianą końcową lub przednią powierzchnią płyty
kontaktowej. Opieranie palców na górnej krawędzi płyty kontaktowej jest zabronione.
SW 6.2 Na sygnał startu i po nawrocie, pływak odbija się i płynie na plecach przez cały wyścig,
z wyjątkiem, gdy wykonuje nawrót, jak to stanowi SW 6.4. Normalna pozycja na plecach
dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do, lecz nie włączając 90 stopni od poziomu.
Pozycja głowy nie ma znaczenia.
SW 6.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię
wody. Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie
dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi
„złamać” powierzchnię wody.
SW 6.4 W czasie wykonywania nawrotu, pływak musi dotknąć ściany jakąkolwiek częścią ciała
znajdując się na swoim torze. W trakcie wykonywania nawrotu, barki pływaka mogą być
obrócone poza płaszczyznę pionową, do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić
natychmiastowe ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub natychmiastowe ciągłe
równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi
powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.
SW 6.5 Kończąc wyścig pływak musi dotknąć ściany, znajdując się w pozycji na plecach
znajdując się na swoim torze.
SW 7 STYL KLASYCZNY
SW 7.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie
do tyłu w kierunku nóg, w czasie którego może być zanurzony. Pojedyncze delfinowe
kopnięcie jest dozwolone w każdym momencie przed pierwszym kopnięciem do stylu
klasycznego po starcie i po każdym nawrocie. Głowa musi „złamać” powierzchnię wody zanim
dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy najszerszej części drugiego ruchu.
SW 7.2 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi
znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest
dozwolony, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót
w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany. Od rozpoczęcia
wyścigu i w jego trakcie, cykl ruchowy musi się składać z jednego ruchu ramionami i jednego
kopnięcia nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie
i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.
SW 7.3 Dłonie muszą być wypchnięte razem do przodu od piersi, na, pod lub nad
powierzchnią wody. Łokcie muszą być pod wodą, z wyjątkiem ostatniego ruchu przed
nawrotem, w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na finiszu. Dłonie muszą być przenoszone do
tyłu, na lub pod powierzchnią wody. Dłonie nie mogą być przeniesione do tyłu poza linię
bioder, z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i każdym nawrocie.
SW 7.4 W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część głowy pływaka musi
„łamać” powierzchnię wody. Wszystkie ruchy nóg muszą odbywać się równocześnie i w tej
samej poziomej płaszczyźnie bez ruchu naprzemiennego.
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SW 7.5 W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie
jest dozwolony, z wyjątkiem SW 7.1, ruch naprzemienny ani ruch delfinowy ku dołowi.
Dozwolone jest „złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie następuje po nim kopnięcie
delfinowe ku dołowi.
SW 7.6 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być
równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej lustra
wody. W trakcie ostatniego cyklu przed nawrotem i na zakończenie wyścigu dozwolony jest
ruch ramion bez następującego po nim kopnięcia nogami. Głowa może być zanurzona po
ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem, że "złamie" ona
lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego, pełnego lub niepełnego cyklu
ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.
SW 8 STYL MOTYLKOWY
SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi
pozostawać w pozycji na piersiach. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie
wyścigu, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny
sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany.
SW 8.2 Oba ramiona muszą być przenoszone równocześnie, nad powierzchnią wody do
przodu, a następnie równocześnie, pod powierzchnią wody do tyłu przez cały wyścig,
z uwzględnieniem SW 8.5.
SW 8.3 Wszystkie ruchy nóg do góry i w dół muszą być równoczesne. Nogi lub stopy nie
muszą być na tym samym poziomie, ale nie mogą one wykonywać ruchów naprzemiennych
w stosunku do siebie. Ruchy nóg do stylu klasycznego nie są dozwolone.
SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być
równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.
SW 8.5 Po starcie i po nawrotach, pływak może wykonać pod wodą jeden lub więcej ruchów
nóg i jeden ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię. Dozwolone jest całkowite
zanurzenie pływaka na dystansie nie dłuższym niż 15 m po starcie i każdym nawrocie, przed
tym punktem głowa musi złamać lustro wody. Pływak musi pozostawać wynurzony do
następnego nawrotu lub finiszu.
SW 9 STYL ZMIENNY
SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema stylami
w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny. Każdym
wymienionym stylem zawodnik pokonuje 1/4 dystansu.
SW 9.2 W stylu dowolnym, pływak musi być na piersiach, za wyjątkiem, kiedy wykonuje
nawrót. Pływak musi powrócić do pozycji na piersiach przed wykonaniem jakiegokolwiek
kopnięcia lub ruchu ramieniem.
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SW 9.3 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną czterema stylami
w następującej kolejności: grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny. Każdym
wymienionym stylem zawodnik pokonuje ćwierć (1/4) dystansu.
SW 9.4 Zakończenie pływania każdym ze stylów musi się odbyć zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danym stylu.
SW 10 WYŚCIG
SW 10.1 Wszystkie wyścigi indywidualne muszą odbywać się oddzielnie dla każdej płci.
SW 10.2 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały
dystans.
SW 10.3 Pływak musi pozostawać i ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym
wystartował.
SW 10.4 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny kontakt
ze ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku
lub odbicie się od dna pływalni.
SW 10.5 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego lub w czasie płynięcia
odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu zmiennego nie dyskwalifikuje zawodnika,
nie może on jednak chodzić.
SW 10.6 Podciąganie się na linie torowej nie jest dozwolone.
SW 10.7 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne
przeszkadzanie powoduje dyskwalifikację winnego. Jeśli przewinienie jest umyślne, sędzia
główny powiadamia o tym związek pływacki kraju, na terenie którego odbywa się wyścig
i związek pływacki zawodnika, który dopuszcza się tego wykroczenia.
SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubioru, które
pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak
rękawice, łapki, płetwy, opaski czy substancje klejące). Można zakładać okulary pływackie.
Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to
zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.
SW 10.9 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego
trwania, zanim wszyscy pływacy ukończą go, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym dla
niego następnym wyścigu.
SW 10.10 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków. Dopuszcza się
rozgrywanie sztafet mieszanych. Sztafety mieszane muszą składać z dwóch (2) mężczyzn
i dwóch (2) kobiet. Międzyczasy uzyskane w tych konkurencjach nie mogą być uznawane jako
rekordy i/lub czasy zgłoszeniowe.
SW 10.11 W konkurencjach sztafetowych, drużyna pływaka, którego stopy utraciły kontakt
z platformą startową słupka, zanim poprzedzający go pływak z drużyny dotknął ściany, będzie
zdyskwalifikowana.
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SW 10.12 Każdy zespół sztafetowy, którego członek inny, niż wyznaczony do płynięcia danego
odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wyścigu zanim wszyscy pływacy, wszystkich
zespołów ukończą wyścig - będzie zdyskwalifikowany.
SW 10.13 Skład zespołu sztafetowego i kolejność startu muszą być podane przed wyścigiem.
Każdy członek zespołu sztafetowego może płynąć w wyścigu tylko raz. Zestawienie składu
zespołu sztafetowego może być zmienione pomiędzy eliminacjami i finałami danej
konkurencji, pod warunkiem, że jest to dokonane z listy pływaków właściwie zgłoszonych
przez federację członkowską do tej konkurencji. Płynięcie w innej kolejności niż zgłoszona
spowoduje dyskwalifikację zespołu. Zastępstwa mogą być dokonywane wyłącznie
w przypadku udokumentowanej przez lekarza niedyspozycji.
SW 10.14 Każdy pływak, który skończy swój wyścig lub swój odcinek w konkurencji
sztafetowej, musi bezzwłocznie opuścić pływalnię nie przeszkadzając żadnemu innemu
pływakowi, który jeszcze nie ukończył wyścigu. W przeciwnym wypadku, winny pływak lub
jego zespół sztafetowy będzie zdyskwalifikowany.
SW 10.15 Jeśli przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, sędzia główny może
zezwolić mu na start w kolejnym wyścigu eliminacyjnym lub, gdy przewinienie nastąpi
w wyścigu finałowym lub w ostatnim wyścigu eliminacyjnym, może zarządzić powtórzenie
wyścigu.
SW 10.16 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie może być stosowane żadne
urządzenie lub system dający taki efekt.
SW 11 POMIAR CZASU
SW 11.1 Działanie elektronicznej aparatury do pomiaru czasu musi być nadzorowane przez
wyznaczonych sędziów. Czasy zarejestrowane przez aparaturę powinny być wykorzystane do
określenia zwycięzcy, kolejności wszystkich zajętych miejsc i czasów uzyskanych na każdym
torze. Określone w ten sposób zajęte miejsca i uzyskane czasy mają pierwszeństwo przed
decyzjami sędziów mierzących czas. W przypadku awarii aparatury lub gdy jest jasno
wykazane, że nastąpił błąd aparatury lub gdy pływakowi nie udało się jej uaktywnić, czasy
zanotowane przez sędziów mierzących czas powinny być oficjalne (patrz SW 13.3).
SW 11.2 Gdy stosowana jest elektroniczna aparatura do pomiaru czasu, wyniki muszą być
rejestrowane z dokładnością tylko do 1/100 sekundy. W konkurencji z jednakowymi czasami,
wszyscy pływacy, którzy uzyskają taki sam czas z dokładnością do 1/100 sekundy zajmują te
same miejsca. Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać
wynik z dokładnością 1/100 sekundy.
SW 11.3 Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane
jest jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi być dokonywany przez trzech sędziów
mierzących czas, wyznaczonych lub zaakceptowanych przez federację członkowską FINA
w danym kraju. Wszystkie czasomierze powinny być certyfikowane. Pomiar ręczny powinien
rejestrować wyniki z dokładnością do 1/100 sekundy. Gdy nie została zastosowana
elektroniczna aparatura do mierzenia czasu, oficjalne czasy mierzone ręcznie powinny być
określane jak następuje:
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SW 11.3.1 Jeśli dwa z trzech czasomierzy zarejestrowały taki sam czas, a trzeci inny,
dwa identyczne czasy stanowią czas oficjalny.
SW 11.3.2 Jeśli wszystkie trzy czasomierze zmierzą inne czasy, wynik środkowy
stanowi czas oficjalny.
SW 11.3.3 W przypadku zadziałania tylko dwóch z trzech czasomierzy oficjalnym
czasem jest czas średni.
SW 11.4 W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta
jest notowana w oficjalnych wynikach, bez podania ani ogłaszania czasu ani miejsca.
SW 11.5 W przypadku dyskwalifikacji zespołu sztafetowego, oficjalne międzyczasy do czasu
dyskwalifikacji są odnotowywane jako wyniki oficjalne.
SW 11.6 Wszystkie międzyczasy na 50 i 100 m zawodników rozpoczynających wyścigi
sztafetowe powinny być odnotowywane i publikowane w oficjalnych protokołach.
SW 12 REKORDY ŚWIATA
SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata i rekordy świata juniorów dla obu płci
są uznawane w następujących stylach i na następujących 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
sztafety mieszane: 4 x 100 metrów st. dowolnym i 4 x 100 metrów st. zmiennym
SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane
w następujących stylach i na następujących 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 50, 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafety st. zmiennym: 4 x 50 i 4 x 100 metrów
sztafety mieszane: 4 x 50 metrów st. dowolnym i 4 x 50 metrów st. zmiennym
SW 12.3 Rekordy świata juniorów są uznawane dla grup wiekowych takich samych jak dla
mistrzostw świata juniorów w pływaniu.
SW 12.4 Członkowie zespołów sztafetowych muszą posiadać tę samą narodowość.
SW 12.5 Wszystkie rekordy muszą być uzyskiwane w zawodach ze startu wspólnego lub
indywidualnych wyścigach z czasem, przeprowadzanych publicznie i ogłaszanych do
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wiadomości publicznej, przynajmniej na trzy dni przed planowaną próbą. W indywidualnym
wyścigu z czasem, usankcjonowanym przez federację członkowską jako wyścig z czasem
w czasie trwających zawodów, nie jest konieczne ogłoszenie o próbie na trzy (3) dni przed jej
odbyciem.
SW 12.6 Długość każdego toru musi być poświadczona przez inspektora lub innego
kwalifikowanego przedstawiciela wskazanego lub zaakceptowanego przez federację
członkowską FINA, w kraju, w którym działa.
SW 12.7 Gdy używany jest ruchomy pomost, pomiar długości każdego toru musi być
potwierdzony na zakończenie bloku, w którym czas został uzyskany.
SW 12.8 Rekordy świata i rekordy świata juniorów są uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu
dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru
półautomatycznego w przypadku niezadziałania automatycznej aparatury pomiarowej.
SW 12.9 Rekordy świata i rekordy świata juniorów mogą być ustanawiane wyłącznie przez
pływaków używających w czasie ustanawiania rekordu kostiumu aprobowanego przez FINA.
SW 12.10 Czasy jednakowe z dokładnością do 1/100 sekundy będą traktowane jako
równorzędne rekordy, a pływacy uzyskujący te jednakowe czasy będą zwani
współrekordzistami. Jako rekordowy może być uznany tylko czas zwycięzcy wyścigu –
z wyjątkiem rekordów świata juniorów. W przypadku równoczesnego zakończenia wyścigu,
w którym ustanawia się rekord świata, każdy pływak, który przypłynął równocześnie jest
zwycięzcą.
SW 12.11 Rekordy świata i rekordy świata juniorów mogą być ustanawiane tylko w wodzie
o stężeniu soli poniżej 3 gramów na litr. Rekordy świata ustanowione w jakimkolwiek rodzaju
wody morskiej lub oceanicznej nie będą uznane.
SW 12.12 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym, za wyjątkiem sztafet
mieszanych, może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata lub rekordu świata juniorów.
Jeśli zawodnik płynący w zespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek
w rekordowym czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać
zniweczone przez żadną kolejną dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia
przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.
SW 12.13 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę ustanowienia rekordu
świata lub rekordu świata juniorów na odcinku pośrednim, jeśli on/ona, jego/jej trener lub
kierownik poprosi sędziego głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lub gdy czas
płynięcia odcinka pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną aparaturę pomiarową.
Aby rekord świata na odcinku pośrednim mógł zostać uznany, pływak musi ukończyć planowy
dystans konkurencji.
SW 12.14 Zgłoszenie rekordów świata i rekordów świata juniorów musi być dokonane na
oficjalnym formularzu FINA przez odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub
kierownictwa zawodów i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela federacji
członkowskiej w kraju pływaka, o ile jest przekonany, że dopełnione zostały wszelkie wymogi
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regulaminowe włączając certyfikat z negatywnym wynikiem kontroli antydopingowej (DC
5.3.2). Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony sekretarzowi honorowemu FINA
w ciągu czternastu (14) dni od uzyskania wyniku.
SW 12.15 Zgłoszenie rekordu świata lub rekordu świata juniorów powinno być wstępnie
dokonane e-mailem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu siedmiu (7) dni
od uzyskania wyniku.
SW 12.16 Federacja członkowska kraju pływaka powinna poinformować listownie o takim
wyniku sekretarza honorowego FINA dla uzyskania informacji i podjęciu działania, o ile to
konieczne dla zapewnienia, aby oficjalne zgłoszenie zostało przedstawione we właściwy
sposób przez odpowiednie władze.
SW 12.17 Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte
w zgłoszeniu, wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli antydopingowej, są
dokładne, sekretarz honorowy FINA ogłasza nowy rekord świata lub rekord świata juniorów,
dopilnowuje, aby informacja została opublikowana i osoby których zgłoszenie zostało
zaakceptowane otrzymały dyplomy.
SW 12.18 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata,
mistrzostwach świata juniorów i zawodach o puchar świata, będą zatwierdzane
automatycznie.
SW 12.19 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.13 federacja
członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu
świata lub rekordu świata juniorów. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy
FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.
SW 12.20 Jeśli zgłoszenie rekordu świata lub rekordu świata juniorów zostanie
zaakceptowane przez FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji członkowskiej w kraju
pływaka, dyplom podpisany przez prezesa i sekretarza honorowego FINA do wręczenia
pływakowi w uznaniu osiągnięcia. Piąty dyplom rekordu świata zostanie wydany wszystkim
członkom zespołu sztafetowego, który ustanowił rekord świata lub rekordu świata juniorów.
Ten dyplom otrzyma Federacja członkowska.
SW 12.21 Od czasu do czasu, FINA może dodać nowe konkurencje, w których pływacy mogą
ustanowić rekordy świata lub rekordy świata juniorów. Dla tych konkurencji FINA ustanowi
czasy docelowe; jeżeli pływak osiągnie czas, który jest lepszy od czasu docelowego, będzie on
uznany za rekord świata lub rekord świata juniorów, jeżeli wszystkie wymagania SW 12 będą
spełnione.
SW 13 Postępowanie przy sędziowaniu automatycznym
SW 13.1 Gdy w jakichkolwiek zawodach stosowana jest aparatura do automatycznego
pomiaru czasu (patrz FR 4), to kolejność i czasy tak ustalone, a także ocena zmian
sztafetowych mają pierwszeństwo nad decyzjami sędziów mierzących czas i inspektorów
nawrotów.
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SW 13.2 Gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu nie zarejestruje miejsca i/lub
czasu jednego lub więcej pływaków w danym wyścigu, należy:
SW 13.2.1 Odnotować wszystkie czasy i miejsca zarejestrowane przez aparaturę
pomiarową;
SW 13.2.2 Odnotować czasy i miejsca rejestrowane przez sędziów;
SW 13.2.3 Oficjalne miejsce zostanie ustalone jak następuje:
SW 13.2.3.1 Pływak z czasem i miejscem zarejestrowanym przez
automatyczną aparaturę pomiarową musi zachować swoje miejsce
w stosunku do innych pływaków mających czas i miejsce zarejestrowane
przez automatyczną aparaturę pomiarową w tym wyścigu.
SW 13.2.3.2 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie
zarejestrowała miejsca, lecz zarejestrowała czas będzie miał ustalone miejsce
na podstawie porównania jego czasu z automatycznej aparatury pomiarowej
z czasami innych pływaków zmierzonymi przez automatyczną aparaturę
pomiarową.
SW 13.2.3.3 Pływak, któremu automatyczna aparatura pomiarowa nie
zarejestrowała ani miejsca ani czasu zajmuje miejsce ustalone na podstawie
czasu zarejestrowanego przez pomiar półautomatyczny lub na podstawie
czasów zmierzonych przez trzy czasomierze cyfrowe.
SW 13.3 Ustalenie oficjalnego czasu odbywa się jak następuje:
SW 13.3.1 Oficjalnym czasem dla wszystkich pływaków, którym automatyczna
aparatura pomiarowa zmierzyła czas, będzie ten czas.
SW 13.3.2 Oficjalnym czasem wszystkich pływaków niemających czasów
zarejestrowanych przez automatyczną aparaturę pomiarową, jest czas z trzech
czasomierzy cyfrowych lub pomiar półautomatyczny.
SW 13.4 Dla określenia relatywnej kolejności finiszu dla różnych serii postępować należy jak
następuje:
SW 13.4.1 Kolejność wszystkich zawodników zostanie ustalona na podstawie
porównania ich oficjalnych czasów.
SW 13.4.2 Jeżeli oficjalny czas pływaka jest równy oficjalnemu czasowi (-om) jednego
lub więcej pływaków, wszyscy pływacy mający taki sam czas, zajmują to samo miejsce
w tej konkurencji.

Przepisy pływania FINA wchodzą w życie z dniem 21 września 2017 roku.
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UWAGI OGÓLNE
Program Masters, promuje sprawność fizyczną, przyjaźń, porozumienie oraz współzawodnictwo
poprzez zawody pływackie, skoki do wody, pływanie artystyczne, piłkę wodną i pływanie na wodach
otwartych, wśród zawodników, którzy mają co najmniej 25 lat.
Przepisy techniczne poszczególnych dyscyplin (w szczególności – SW dla pływania i OW dla pływania
na wodach otwartych) muszą być przestrzegane z wyłączeniem wyjątków opisanych w tych
przepisach Masters.
Przepisy wykonawcze FINA zawierają dodatkowe regulaminy dotyczące Mistrzostw Świata Masters
(BL 10).
PRZEPISY OGÓLNE MASTERS (MGR)
MGR 1 Federacje członkowskie powinny rejestrować zawodników Masters w specjalnej
kategorii w pięciu uznawanych dyscyplinach. Zawodnik, który jest zarejestrowany jako
Masters w jakiejkolwiek dyscyplinie, będzie zawsze zachowywał nieograniczone prawo do
uczestnictwa w innych zawodach.
MGR 2 Poza wyjątkami określonymi w przepisach FINA, wszystkie przepisy i regulaminy FINA
powinny mieć zastosowanie w zawodach Masters.
MGR 3 Indywidualne zgłoszenia będą zaakceptowane jedynie od zawodników
reprezentujących kluby. Żaden zawodnik czy drużyna nie może występować jako
reprezentant kraju lub federacji.
MGR 4 Wiek jest ustalany na dzień́ 31 grudnia roku zawodów.
MGR 5 Zawodnicy Masters, przed zgłoszeniem się do zawodów Masters, muszą być świadomi
wymagań odnośnie właściwego przygotowania do zawodów i stanu zdrowia. Zawodnicy biorą
pełną odpowiedzialność za ryzyko uczestnictwa w zawodach. Przy zgłoszeniu uczestnicy
zawodów muszą zaakceptować zwolnienie FINA, federacji krajowej organizującej zawody
oraz kierownictwa zawodów z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki, które mogą być
przyczyną śmierci, obrażeń lub utraty mienia. Formularz zgłoszeniowy zawierający
ostrzeżenie o ryzyku oraz o zwolnieniu od odpowiedzialności za wypadki, musi być podpisany
przez każdego zawodnika.
PRZEPISY PŁYWANIA MASTERS (MSW)
Ogólne przepisy pływania FINA (SW) mają zastosowanie do zawodów Masters
z następującymi wyjątkami:
MSW 1 GRUPY WIEKOWE
MSW 1.1 Konkurencje indywidualne:
25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79, 80–
84, 85–89, 90–94 ... (grupy wiekowe co 5 lat aż do wieku najstarszego zawodnika).
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MSW 1.2 Konkurencje sztafetowe:
Podział na podstawie sumy wieku wszystkich członków zespołu sztafetowego
(w pełnych latach). Grupy wiekowe w sztafetach są następujące: 100–119, 120–159,
160–199, 200–239, 240–279, 280–319, 320–359, i... (co 40 lat aż do najwyższej sumy
wieku zespołu sztafetowego).
MSW 1.3 Aktualny wiek zawodnika, wykorzystywany do wszystkich celów związanych
z zawodami Masters ustalany jest na dzień́ 31 grudnia roku zawodów.
MSW 2 KONKURENCJE
Następujące konkurencje mogą być przeprowadzane dla każdej grupy wiekowej.
MSW 2.1 Krótka pływalnia (25 m)
50, 100, 200, 400, 800, 1500 m dowolnym
50, 100, 200 m grzbietowym
50, 100, 200 m klasycznym
50, 100, 200 m motylkowym
100, 200, 400 m zmiennym
4x50 m sztafeta stylem dowolnym
4x50 m sztafeta stylem zmiennym
4x50 m sztafeta mieszana stylem dowolnym mix (2 kobiety i 2 mężczyzn)
4x50 m sztafeta mieszana stylem zmiennym (2 kobiety i 2 mężczyzn)
4x100 m sztafeta stylem dowolnym
4x100 m sztafeta stylem zmiennym
4x100 m sztafeta mieszana stylem dowolnym (2 kobiety i 2 mężczyzn)
4x100 m sztafeta mieszana stylem zmiennym (2 kobiety i 2 mężczyzn)
4x200 m sztafeta stylem dowolnym
4x200 m sztafeta mieszana stylem dowolnym (2 kobiety i 2 mężczyzn)
MSW 2.2 Długa pływalnia (50 m)
50, 100, 200, 400, 800, 1500 m dowolnym
50, 100, 200 m grzbietowym
50, 100, 200 m klasycznym
50, 100, 200 m motylkowym
200, 400 m zmiennym
4x50 m sztafeta stylem dowolnym
4x50 m sztafeta stylem zmiennym
4x50 m sztafeta mieszana stylem dowolnym mix (2 kobiety i 2 mężczyzn)
4x50 m sztafeta mieszana stylem zmiennym (2 kobiety i 2 mężczyzn)
4x100 m sztafeta stylem dowolnym
4x100 m sztafeta stylem zmiennym
4x100 m sztafeta mieszana stylem dowolnym (2 kobiety i 2 mężczyzn)
4x100 m sztafeta mieszana stylem zmiennym (2 kobiety i 2 mężczyzn)
4x200 m sztafeta stylem dowolnym
4x200 m sztafeta mieszana stylem dowolnym (2 kobiety i 2 mężczyzn)
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MSW 3 PRZEPISY TECHNICZNE PŁYWANIA MASTERS
MSW 3.1 Grupy wiekowe oraz kobiety i mężczyźni mogą być rozstawieni tak, aby
żaden pływak nie musiał płynąć sam, a tory zostałyby puste.
MSW 3.2 Przygotowując się do startu w stylach dowolnym, klasycznym, motylkowym
i zmiennym indywidualnie oraz w sztafecie stylem dowolnym, na gwizdek sędziego
pływacy powinni przyjąć pozycję startową z przynajmniej jedną stopą ustawioną
z przodu słupka albo brzegu pływalni, lub w wodzie z jedną ręką mającą kontakt ze
ścianą startową.
MSW 3.3 Wszystkie konkurencje Masters przeprowadza się seriami na czas.
MSW 3.4 Zawodnicy mogą pozostać na swoich torach, gdy pozostali zawodnicy
rywalizują ze sobą, aż zostaną skierowani do wyjścia z wody przez sędziego
głównego.
MSW 3.5 Kierownictwo zawodów może ustalić, że w konkurencjach 400, 800
i 1500 m stylem dowolnym na jednym torze będzie płynęło dwóch (2) zawodników
tej samej płci. Dla każdego pływaka wymagany jest oddzielny pomiar czasu.
MSW 3.6 Rozgrzewka musi być nadzorowana.
MSW 3.7 Ruchy nogami do stylu klasycznego są dozwolone w stylu motylkowym.
Tylko jeden ruch nogami do stylu klasycznego jest dozwolony na jedno pociągniecie
rękami, za wyjątkiem, że dozwolone jest pojedyncze kopnięcie przed nawrotem
i zakończeniem wyścigu bez pociągnięcia rękami. Po starcie oraz po każdym
nawrocie, pojedyncze kopniecie nogami do stylu klasycznego jest dozwolone przed
pierwszym ruchem rękami.
MSW 3.8 Zawodnicy, którzy zostali zdyskwalifikowani, muszą być umieszczeni na
listach wyników z podaniem kodu dyskwalifikacji.
MSW 4 SZTAFETY
MSW 4.1 Sztafety muszą składać się z czterech pływaków zarejestrowanych w tym
samym klubie. Reprezentowanie przez zawodnika więcej niż ̇ jednego klubu jest
niedozwolone.
MSW 4.2 W sztafecie mieszanej kolejność zawodników według płci jest dowolna.
MSW 5 REKORDY
MSW 5.1 Rekordy Świata Masters dla wszystkich konkurencji wymienionych
w punkcie MSW 2 dla obojga płci w każdej grupie wiekowej powinny być określone
co do 1/100 sekundy (2 miejsca po przecinku) i wyszczególnione w formularzu (wg
załącznika). Rekordy Świata Masters są uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu
dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru
półautomatycznego w przypadku niezadziałania automatycznej aparatury
pomiarowej.
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MSW 5.2 Zgłoszenia Rekordu Świata Masters muszą być przesłane na oficjalnych
formularzach FINA, indywidualnie w ciągu 60 dni od zakończenia zawodów.
MSW 5.3 Rekordy Świata mogą być ustanowione na zawodach Masters:
a. formalnie zatwierdzone przez federację członkowską FINA, i
b. zorganizowanych w imieniu klubu lub organizacji, która jest członkiem
federacji członkowskiej FINA lub uznawanej FINA, i
c. przeprowadzonych zgodnie z przepisami FINA (i szczególnie tych dotyczących
pływania Masters), i
d. w których brali udział wyłącznie pływacy zarejestrowani w klubach
zrzeszonych w federacji członkowskiej FINA.
MSW 5.4 Pierwszy zawodnik sztafety mieszanej może ubiegać się o Rekord Świata
Masters.
INSTRUKCJE ZGŁASZANIA REKORDÓW ŚWIATA MASTERS
1. OGÓLNE
Rekordy Świata Masters uznawane są przez FINA zarówno dla długiej pływalni (tylko
pływalnie 50 metrowe) jak i dla krótkiej pływalni (tylko pływalnie 25 metrowe). Osiągnięcie
musi być zarejestrowane na zawodach Masters jak określono w przepisie FINA MSW 5.3.
2. KONKURENCJE I GRUPY WIEKOWE
2.1. KONKURENCJE INDYWIDUALNE – dla mężczyzn i kobiet
Styl dowolny – 50m, 100m, 200m, 400m, 800m i 1500m;
Styl grzbietowy, klasyczny i motylkowy – 50m, 100m i 200m;
Styl zmienny – 100m (tylko na krótkiej pływalni), 200m, 400m.
Grupy wiekowe:
25–29, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–79,
80–84, 85–89, 90–94, 95–99, 100–104, … (grupy wiekowe co 5 lat aż do wieku
najstarszego zawodnika).
2.2. KONKURENCJE SZTAFETOWE – dla mężczyzn, kobiet i zespołów mieszanych (2 mężczyzn
i 2 kobiety)
4x50m stylem dowolnym, 4x50m stylem zmiennym, 4x100m stylem dowolnym,
4x100m stylem zmiennym, 4x200m stylem dowolnym
Grupy wiekowe sztafet obliczane są jest na podstawie sumy wieku członków drużyny
(w pełnych latach) 100–119 lat, 120–159 lat, 160–199 lat, 200–239 lat, 240–279 lat,
280–319 lat, 320–359 lat, 360–399 lat, ... (co 40 lat aż do najwyższej sumy wieku
zespołu sztafetowego).
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3. KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI
Wszyscy zgłaszający muszą być członkami federacji stowarzyszonej w FINA. Zespoły
sztafetowe muszą składać się z czterech pływaków, spośród których każdy jest
prawidłowo zarejestrowany w tym samym klubie. Pływacy mogą reprezentować na
zawodach tylko jeden klub.
4. POMIAR CZASU
a. Tylko elektroniczny pomiar czasu będzie uznawany. LUB
b. Półautomatyczny pomiar czasu w przypadku, gdy automatyczny pomiar czasu nie
zadziałał prawidłowo
c. Oryginał lub kopia wydruku z systemu pomiaru czasu musi być dołączona do
druku zgłoszenia.
5. OKREŚLANIE WIEKU
Do wszystkich celów związanych z rekordami świata Masters i mistrzostwami świata
Masters, aktualny wiek zawodnika ustalany jest na dzień́ 31 grudnia roku zawodów
i określa grupę wiekową zawodnika dla tych zawodów oraz rekordy ustanowione
w trakcie tych zawodów.
6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia rekordów muszą być wypełnione na formularzu FINA Masters Swimming
World Record Application Form (Formularz FINA MSR1) przez kierownika zawodów
i wysłane w ciągu 60 dni od daty zawodów. Zgłoszenie musi być potwierdzone przez
kierownika sędziów mierzących czas lub sędziego głównego zawodów. Federacja krajowa
musi zweryfikować szczegóły zgłoszenia i zapewnić, że załączona jest pełna dokumentacja
zawierająca:
a. Certyfikat długości pływalni;
b. Potwierdzenie daty urodzenia;
c. Wydruk z aparatury pomiaru czasu.
Zgłoszenia muszą być przesłane do Sekretariatu FINA (FINA Office) na adres:
Chemin de Bellevue 24a / 24b, 1005 Lausanne, SWITZERLAND.
Email: masters@fina.org
FINA zadecyduje czy zgłoszenie rekordu będzie przyjęte. Sekretariat FINA poinformuje
federację krajową o decyzji odnośnie każdego zgłoszenia. Jeżeli po publikacji zostanie
wykryty błąd, zawodnik ma prawo odwołać się w celu korekty w ciągu 6 miesięcy od daty
publikacji.
INSTRUKCJE SZCZEGÓŁOWE
Punkt 1 Jeżeli zgłoszenie dotyczy konkurencji indywidualnej wpisz nazwę konkurencji
z listy wymienionych w części 2.1 powyżej. Jeżeli dotyczy konkurencji sztafetowej wpisz
nazwę konkurencji z listy wymienionych w części 2.2. Otocz kółkiem odpowiednią płeć
(Male – mężczyzn, Female – kobiet, Mixed – sztafety mieszane).
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Punkt 2 Wpisz oficjalny czas w formacie minuty, sekundy, setne sekundy bez
zaokrąglania.
Punkt 3 Jeżeli zgłoszenie dotyczy konkurencji indywidualnej wpisz grupę wiekową z listy
wymienionych w części 2.1 powyżej. Jeżeli dotyczy konkurencji sztafetowej wpisz grupę
wiekową z listy wymienionych w części 2.2.
Punkt 4 Zaznacz długość pływalni: Short course (25m) – krótka pływalnia, Long course
(50m) – długa pływalnia.
Punkt 5 Wpisz nazwę pływalni, miasto, państwo oraz datę oficjalnie zatwierdzonych
zawodów.
Punkt 6 Kopia potwierdzenia długości pływalni musi być załączona do zgłoszenia lub musi
znajdować się już w archiwum sekretarza komitetu Masters FINA. Jednorazowy pomiar
jest wystarczający, za wyjątkiem sytuacji, kiedy zmiany wprowadzone w pływalni
mogłyby spowodować zmianę długości pływalni. W takiej sytuacji długość pływalni
powinna być potwierdzona ponownie. Kiedy używany jest ruchomy pomost, nie jest
wymagana dodatkowe potwierdzenie pomiar długości toru, na którym został uzyskany
zgłaszany czas.
Punkt 7 W przypadku konkurencji indywidualnej wpisz imię i nazwisko pływaka, zaznacz
M dla mężczyzny lub F dla kobiety, wpisz wiek (patrz punkt 5 powyżej) i pełną datę
urodzenia używając angielską nazwę miesiąca.
Punkt 8 Jeżeli zgłoszenie dotyczy konkurencji sztafetowej to wpisz wszystkich
uczestników sztafety w kolejności płynięcia. Dla każdego uczestnika wpisz jego imię
i nazwisko, zaznacz M dla mężczyzny lub F dla kobiety, wpisz wiek (patrz punkt 5
powyżej) i pełną datę urodzenia używając angielską nazwę miesiąca.
Punkt 9 Kopia aktu urodzenia lub paszportu każdego pływaka musi być załączona do
zgłoszenia lub musi znajdować się już w archiwum sekretarza komitetu Masters FINA. Akt
małżeństwa nie jest wymagany.
Punkt 10 Wpisz nazwę klubu dla konkurencji indywidualnych lub sztafetowych oraz
nazwę federacji, w której klub jest zrzeszony.
Punkt 11 Wpisz oficjalny czas z automatycznego pomiaru czasu. Czas wprowadź
w formacie minuty, sekundy, setne sekundy bez zaokrąglania.
Punkt 12 Jeżeli automatyczny pomiar czasu nie zadziałał prawidłowo, wpisz czas
zarejestrowany przez pomiar półautomatyczny. Czas wprowadź w formacie minuty,
sekundy, setne sekundy bez zaokrąglania.
Punkt 13 Kopia wydruku z automatycznego pomiaru czasu jest wymagana. Wydruk musi
pokazywać szczegóły włączając wszystkie pomiary półautomatyczne dla serii, w której
został uzyskany wynik rekordowy. Ogólne zestawienie wyników z międzyczasami danej
konkurencji nie jest wystarczające.
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Punkt 14 Wpisz imię i nazwisko oraz pozycję licencjonowanego sędziego. Podpis i data są
wymagane.
Punkt 15 Krajowy sekretarz komitety Masters federacji, w której pływak/pływacy są
zarejestrowani musi wpisać imię i nazwisko oraz nazwę federacji. Podpis i data są
wymagane.
Punkt 16 Tylko dla celów oficjalnych.
ZAŁĄCZNIK 1
Decyzja odnośnie rankingu 10 najlepszych wyników Masters (Masters Top Ten).
Do rankingu 10 najlepszych wyników Masters (FINA Masters Top Ten) będą uznawane
jedynie wyniki uzyskane podczas zawodów Masters:
a) formalnie zatwierdzone przez federację członkowską FINA, i
b) zorganizowanych w imieniu klubu lub organizacji, która jest członkiem federacji
członkowskiej FINA lub uznawanej FINA, i
c) przeprowadzonych zgodnie z przepisami FINA (i szczególnie tych dotyczących
pływania Masters), i
d) w których brali udział wyłącznie pływacy zarejestrowani w klubach zrzeszonych
w federacji członkowskiej FINA.
BL 10 MISTRZOSTWA ŚWIATA MASTERS
BL 10.1 Przepisy ogólne
BL 10.1.1 Kierownictwo zawodów na mistrzostwa świata Masters składa się
z przedstawiciela Biura FINA, przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego
i honorowego sekretarza komitetu Master oraz innych członków Biura FINA
i komitetu Masters obecnych na zawodach.
BL 10.1.2 Wysokość opłaty startowej ustalana jest przez kraj gospodarza mistrzostw
świata Masters ale podlega zatwierdzeniu przez FINA.
BL 10.1.3 Podczas mistrzostw świata Masters medale przyznawane są zawodnikom
i drużynom, które zajęły pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej konkurencji
i grupie wiekowej.
Kierownictwo zawodów, po zaciągnięciu opinii komitetu Masters FINA, może
przyznawać nagrody mniejszej wartości za miejsca od czwartego w górę. Dyplomy
mogą być przyznawane zawodnikom i członkom drużyn za miejsca od pierwszego do
dziesiątego w każdej konkurencji i grupie wiekowej.
BL 10.1.4 Uczestnik może reprezentować tylko jeden klub w poszczególnej
dyscyplinie.
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BL 10.2 Pływanie
BL 10.2.1 FINA i kierownictwo zawodów mogą ustanowić minima kwalifikacyjne dla
mistrzostw świata Masters, jeżeli uznają to za konieczne.
BL 10.2.2 Nie jest konieczne, aby na mistrzostwach świata Masters rozgrywać
wszystkie konkurencje wymienione w MSW 2.2. Jednakże, dla każdej grupy wiekowej
powinny być przewidziane konkurencje w stylach dowolnym (krótsze dystanse),
grzbietowym, klasycznym i motylkowym oraz zmiennym indywidualnie, a także
sztafety.
BL 10.2.3 Pływak może wystartować tylko raz w danej konkurencji sztafetowej.
BL 10.2.4 Konkurencje powinny być rozstawione zaczynając od najstarszych grup
wiekowych i od najwolniejszych serii wewnątrz każdej grupie wiekowej. Konkurencje
400 metrów i dłuższe mogą być rozstawiane od najwolniejszych do najszybszych bez
podziału na grupy wiekowe.
BL 10.2.5 Pływak może być zgłoszony do nie więcej niż pięciu (5) konkurencji
indywidualnych.
BL 10.2.6 Pływak zgłoszony przez klub musi reprezentować ten klub we wszystkich
konkurencjach w pływaniu podczas zawodów.
BL 10.2.7 Skład zespołu sztafetowego może zostać zmieniony do terminu ustalonego
przez kierownictwo zawodów w dniu poprzedzającym rozgrywanie konkurencji. Wiek
zmieniającego zawodnika (zawodników) nie może spowodować zmiany grupy
wiekowej zgłoszonego zespołu sztafetowego. Zmieniający pływacy muszą być
zgłoszeni do zawodów.
BL 10.3 Pływanie na wodach otwartych
BL 10.3.1 Zawody pływania na wodach otwartych mogą być włączone do programu
mistrzostw świata Masters.
BL 10.3.2 Kierownictwo zawodów powinno przestrzegać regulaminów pływania na
wodach otwartych Masters dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa.
BL 10.3.3 Pływacy powinni być rozstawieni zgodnie z grupą wiekową od najmłodszych
do najstarszych. Pływacy mogą być rozstawieni bez podziału na płeć. Najwolniejsi
pływacy z każdej grupy wiekowej mogą być rozstawieni w specjalnym wyścigu
(wyścigach). Kolejność rozgrywania wyścigów może być zmieniona zgodnie
z rekomendacją komisji Masters i/lub powołanego oficera bezpieczeństwa.
BL 10.3.4 Jeżeli liczba zgłoszeń przekracza 1000 to zawody mogą być rozgrywane
w ciągu dwóch lub więcej dni.
BL 10.3.5 Kierownictwo zawodów, po konsultacji z sędzią głównym i po rekomendacji
komisji Masters, ustala limity czasowe ukończenia wyścigu. Dla mistrzostw świata
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Masters limity czasowe powinny być na poziomie 30 minut na każdy kilometr
wyścigu.
PRZEPISY PŁYWANIA NA WODACH OTWARTYCH MASTERS (MOWS)
Pływanie na wodach otwartych Masters jest zdefiniowane jako każde zawody na dystansie
większym niż 1 500 metrów, w których udział mogą brać jedynie zawodnicy Masters.
Ogólne przepisy pływania na wodach otwartych FINA (OWS) mają zastosowanie do zawodów
pływania na wodach otwartych Masters z następującymi wyjątkami:
MOWS 1 Konkurencje w pływaniu na wodach otwartych Masters są rozgrywane na
dystansach do 5 km.
MOWS 2 Grupy wiekowe w pływaniu na wodach otwartych są takie same jak dla konkurencji
indywidualnych pływania Masters (MSW 1.1).
MOWS 3 Temperatura wody powinna być zmierzona na 30 minut przed startem wyścigu
i musi wynosić co najmniej 18˚C i nie więcej niż 31˚C. Temperatura wody powinna być
poświadczona przez oficera bezpieczeństwa jako zmierzona najbliżej środka trasy jak to
możliwe na głębokości 40 cm.
MOWS 4 Noszenie dobrze widocznych kolorowych czepków jest obowiązkowe dla wszystkich
zawodników.
MOWS 5 We wszystkich zawodach pływania na wodach otwartych Masters bezpieczeństwo
zawodów ma zasadnicze znaczenie.

Przepisy pływania Masters wchodzą w życie z dniem 21 września 2017 roku.
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1.3 Przepisy pływania na wodach otwartych
OWS 1 DEFINICJE
OWS 1.1 PŁYWANIEM NA WODACH OTWARTYCH określa się każde wyścigi pływackie, które
odbywają się w rzekach, jeziorach, morzach, oceanach i kanałach wodnych, za wyjątkiem
wyścigów na dystansie 10 km.
OWS 1.1.1 MARATONEM W PŁYWANIU NA WODACH OTWARTYCH określa się każdy wyścig
pływacki na dystansie 10km.
OWS 1.2 Zawodnicy startujący na wszystkich imprezach FINA na wodach otwartych muszą
mieć co najmniej 14 lat (wiek zawodników liczony jest na dzień 31 grudnia roku zawodów).
OWS 2 SĘDZIOWIE
Sędziowie zawodów na wodach otwartych:
• Sędzia główny (jeden na wyścig)
• Sędziowie asystenci sędziego głównego (minimum 2, dodatkowi sędziowie
proporcjonalnie do liczby zawodników)
• Sędzia kierownik pomiaru czasu oraz dwóch sędziów mierzących czas
• Sędzia kierownik finiszu oraz dwóch sędziów finiszu
• Kierownik zabezpieczenia
• Lekarz lub ratownik medyczny
• Sędzia trasy
• Naczelnik zawodów
• Sędziowie wyścigu (jeden na zawodnika), z wyjątkiem wyścigów na 10 km lub
krótszych
• Sędziowie kierunku (jeden na zmianę kierunku)
• Sędzia na platformie żywieniowej (gdy są używane platformy żywieniowe)
• Starter
• Informator
• Sekretarz
Uwaga: Żaden sędzia nie może pełnić więcej niż jednej funkcji jednocześnie. Może podjąć
nową funkcję, jedynie po wypełnieniu wszystkich zobowiązań poprzedniej funkcji.
OWS 3 OBOWIĄZKI SĘDZIÓW
SĘDZIA GŁÓWNY:
OWS 3.1 ma pełną kontrolę i władzę nad wszystkimi sędziami. Aprobuje przydział funkcji
sędziowskich oraz instruuje ich w sprawie szczególnych zagadnień i regulacji dotyczących
zawodów. Egzekwuje obowiązujące przepisy OWS FINA oraz rozstrzyga wszystkie kwestie
odnoszące się do rzeczywistego przebiegu zawodów. Rozstrzyga kwestie, które nie są objęte
przepisami.
OWS 3.2 posiada uprawnienia do interwencji w każdym momencie zawodów w celu
zapewnienia przestrzegania przepisów OWS FINA.
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OWS 3.2.1 W przypadku wystąpienia niebezpiecznych warunków zagrażających
bezpieczeństwu pływaków i sędziów w porozumieniu z kierownikiem zabezpieczenia
może przerwać wyścig.
OWS 3.3 rozstrzyga wszystkie protesty związane z trwającymi zawodami.
OWS 3.4 wydaje decyzje w przypadkach, w których decyzje sędziów i zarejestrowane czasy
nie są zgodne.
OWS 3.5 daje sygnał pływakom o zbliżającym się starcie przez podniesienie flagi i serię
krótkich gwizdków, oraz aby startujący zawodnicy ustawili się na linii startu. Następnie, kiedy
wszyscy zawodnicy zajęli swoje miejsca na starcie kieruje flagę w stronę startera dając w ten
sposób znak, że może on podać komendę startową i konkurencja może się rozpocząć.
OWS 3.6 dyskwalifikuje każdego pływaka za naruszenie przepisów, które widział osobiście lub
które zostały mu zgłoszone przez innych uprawnionych sędziów.
OWS 3.7 zapewnia, aby wszyscy niezbędni sędziowie znajdowali się na przydzielonych im
stanowiskach dla prowadzenia zawodów. Może wyznaczyć zastępców za jakichkolwiek
nieobecnych, niezdolnych do pełnienia funkcji lub uznanych za nieefektywnych. Może
wyznaczyć dodatkowych sędziów o ile uzna to za konieczne.
OWS 3.8 otrzymuje wszystkie raporty i informacje przed rozpoczęciem i na zakończenie
wyścigu od naczelnika zawodów, obsługi technicznej, osoby odpowiedzialnej za obiekt (trasę
wyścigu) i kierownika zabezpieczenia, aby mieć pewność ze wszyscy zawodnicy są zdrowi
bezpieczni i w komplecie.
SĘDZIOWIE ASYSTENCI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO:
OWS 3.9 posiadają uprawnienia do interwencji w każdym momencie zawodów, aby zapewnić
przestrzeganie przepisów OWS FINA.
OWS 3.10 dyskwalifikują każdego pływaka za naruszenie przepisów, które osobiście
dostrzegą lub zostaną im zgłoszone przez innych sędziów.
STARTER:
OWS 3.11 daje sygnał rozpoczęcia wyścigu zgodnie z OWS 4 po sygnale danym przez sędziego
głównego.
KIEROWNIK SĘDZIÓW MIERZĄCYCH CZAS:
OWS 3.12 przydziela co najmniej dwóch sędziów mierzących czas od startu aż do mety
wyścigu.
OWS 3.13 zapewnia przeprowadzenie synchronizacji czasomierzy z oficjalnym zegarem
zawodów dla wszystkich zainteresowanych osób na 15 minut przed rozpoczęciem zawodów.
OWS 3.14 odbiera od każdego sędziego mierzącego czas, kartę, na której zanotowano czas
zawodników i w razie konieczności sprawdza czasomierz.
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OWS 3.15 odnotowuje i sprawdza oficjalny czas na karcie dla każdego pływaka.
SĘDZIOWIE MIERZĄCY CZAS:
OWS 3.16 odnotowują czasy pływaków na mecie wyścigu. Czasomierze muszą mieć pamięć
i możliwość wydrukowania zarejestrowanych czasów. Czasomierze musza posiadać certyfikat
satysfakcjonujący komitet organizacyjny zawodów.
OWS 3.17 włączają swoje czasomierze na sygnał startu a następnie odnotowują czasy
zawodników, którzy przekroczyli linię mety wyścigu. Kasują swoje czasomierze tylko na
polecenie kierownika sędziów mierzących czas.
OWS 3.18 po każdym zakończonym wyścigu i zanotowaniu czasów, oraz numerów
zawodników na karcie, niezwłocznie przekazują kartę do kierownika sędziów mierzących czas.
Uwaga: Gdy używana jest automatyczna aparatura do pomiaru czasu, czasomierzy ręcznych
używa jako pomiar uzupełniający.
SĘDZIA KIEROWNIK FINISZU:
OWS 3.19 przypisuje każdego sędziego finiszu do stanowiska na mecie wyścigu.
OWS 3.20 odnotowuje otrzymane od sędziów informacje dotyczące wyścigów i przekazuje je
sędziemu głównemu.
OWS 3.21 zbiera po wyścigu, podpisane karty z wynikami sędziów finiszu, aby ustalić
kolejność miejsc poszczególnych zawodników na mecie, a następnie przekazuje je
bezpośrednio sędziemu głównemu.
OWS 3.22 przydziela w drodze losowania każdemu sędziemu wyścigu łódź eskortującą
i instruuje o ich obowiązkach.
OWS 3.23 odnotowuje otrzymane od sędziów informacje dotyczące wyścigów i przekazuje je
sędziemu głównemu.
OWS 3.24 zbiera po zakończeniu konkurencji, od każdego sędziego wyścigu, wypełnione
arkusze obserwacji zawodnika i przekazuje je sędziemu głównemu.
SĘDZIOWIE FINISZU (DWAJ):
OWS 3.25 zajmują dogodne miejsca, gdzie powinni mieć przez cały czas dobrą widoczność na
linię mety.
OWS 3.26 odnotowują miejsce pływaka. który przekroczył linię mety.
Uwaga: Sędziowie finiszu nie mogą pełnić funkcji sędziów pomiaru czasu w tym samym
wyścigu.
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SĘDZIOWIE WYŚCIGU:
OWS 3.27 zostają przypisani, poprzez losowanie tuż przed startem, do łodzi eskortującej
(jeżeli takie są), aby mogli obserwować wyznaczonego im pływaka przez cały czas wyścigu.
OWS 3.28 pilnują przestrzegania przepisów przez cały czas wyścigu. Odnotowują wszelkie
naruszenia przepisów i niezwłocznie zgłaszają je w formie pisemnej do sędziego głównego.
OWS 3.29 mają prawo nakazać zawodnikowi wyjście z wody po przekroczeniu limitu czasu
lub na polecenie sędziego głównego.
OWS 3.30 obserwują przypisanego im zawodnika, czy ten nie uzyskuje niedozwolonych
korzyści lub zachowuje się niesportowo wobec innego pływaka. Jeżeli wymaga tego sytuacja
instruują zawodnika o konieczności zwiększenia dystansu od drugiego pływaka.
SĘDZIOWIE KIERUNKU:
OWS 3.31 są tak rozlokowani, aby mogli obserwować poprawność wykonywania przez
pływaków zwrotu (zmiany kursu), zgodnie z wytyczoną trasą i informacjami podanymi
w regulaminie zawodów i na odprawie przed wyścigiem.
OWS 3.32 odnotowują każde przewinienie przy zmianie kursu, zapisują je na karcie,
sygnalizują przewinienie gwizdkiem, a następnie niezwłocznie przekazują tę informację
sędziemu głównemu.
OWS 3.33 niezwłocznie po zakończeniu wyścigu dostarczają podpisana kartę z opisanym
przewinieniem do sędziego kierownika wyścigu.
KIEROWNIK ZABEZPIECZENIA:
OWS 3.34 odpowiada przed sędzią głównym zawodów za wszystkie aspekty związane
z bezpieczeństwem podczas zawodów.
OWS 3.35 sprawdza czy cały obiekt (trasa) ze szczególnym uwzględnieniem rejonu startu
i mety są bezpieczne, odpowiednie i wolne od jakichkolwiek przeszkód.
OWS 3.36 jest odpowiedzialny za zapewnienie, wystarczającej ilości łodzi oraz zapewnienia
pełnej obsady dla tych jednostek.
OWS 3.37 dostarcza przed rozpoczęciem zawodów wszystkim zawodnikom informacje na
temat pływów oraz prądów wyraźnie wskazując czas zmiany pływów, ich wpływ na trasę
i przebieg wyścigu.
OWS 3.38 w porozumieniu z przedstawicielem służb medycznych doradza sędziemu
głównemu zawodów. Jeżeli jego zdaniem warunki nie nadają się do przeprowadzenia
zawodów rekomenduje ewentualną zmianę trasy lub sposób przeprowadzenia zawodów.
PRZEDSTAWICIEL SŁUŻB MEDYCZNYCH:
OWS 3.39 odpowiada przed sędzia głównym zawodów za wszystkie aspekty medyczne
związane z zawodami i zawodnikami.
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OWS 3.40 jest zobowiązany poinformować lokalne placówki medyczne o charakterze
zawodów i o możliwości dostarczenia do nich poszkodowanych w możliwie najkrótszym
czasie.
OWS 3.41 w porozumieniu z kierownikiem zabezpieczenia doradza sędziemu głównemu
zawodów. Jeżeli jego zdaniem warunki nie nadają się do przeprowadzenia zawodów
rekomenduje ewentualną zmianę trasy lub sposób przeprowadzenia zawodów.
SĘDZIA TRASY:
OWS 3.42 odpowiada przed komitetem organizacyjnym zawodów za prawidłowy pomiar
trasy.
OWS 3.43 jest odpowiedzialny, aby rejon startu i mety były prawidłowo oznakowane, a cały
osprzęt został prawidłowo zainstalowany i był sprawny.
OWS 3.44 jest odpowiedzialny, aby wszystkie punkty zmiany kursu były poprawnie
oznakowane i obsadzone przed rozpoczęciem zawodów.
OWS 3.45 razem z sędzią głównym zawodów i kierownikiem zabezpieczenia sprawdza trasę,
oraz jej oznakowanie przed rozpoczęciem zawodów.
OWS 3.46 upewnia się, że sędziowie kierunku znajdują się na swoich stanowiskach
i powiadamia o tym sędziego głównego.
NACZELNIK ZAWODÓW:
OWS 3.47 zbiera i przygotowuje zawodników przed każdym wyścigiem i upewnia się, że
urządzenie do pomiaru czasu działa prawidłowo. Jeżeli używana jest automatyczna aparatura
do pomiaru czasu sprawdza czy każdy zawodnik posiada prawidłowo założone
i zarejestrowane transpondery.
OWS 3.48 sprawdza, aby każdy zawodnik był opisany poprawnie, łącznie z numerem
startowym oraz że wszyscy pływacy mają przycięte paznokcie u rąk i nóg. Nie mają na sobie
żadnej biżuterii włącznie z zegarkami.
OWS 3.49 sprawdza obecność zawodników w miejscu zbiórki w wymaganym czasie przed
startem.
OWS 3.50 informuje zawodników i sędziów o czasie pozostającym do startu z odpowiednią
częstotliwością aż do 5 minut przed startem. Potem komunikaty powinny być podawane co
1 minutę.
OWS 3.51 jest odpowiedzialny za transport w okolice mety wyścigu i odpowiednie
zabezpieczenie rzeczy zawodników i sędziów. Sprawdza czy wszystkie ubrania i sprzęt
pozostawiony w obszarze startowym jest przetransportowany do mety i jest odpowiednio
zabezpieczony.
OWS 3.52 sprawdza, aby wszyscy zawodnicy, którzy opuszczają wodę mieli niezbędne dla
nich rzeczy, w razie, gdyby ich opiekunowie nie byli obecni w okolicach mety wyścigu.
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SEKRETARZ:

OWS 3.53 odnotowuje wycofania zawodników z zawodów, wprowadza wyniki na oficjalne
formularze, Prowadzi punktację indywidualną i drużynową, jeżeli wymaga tego konkurencja.
OWS 3.54 zgłasza wszelkie naruszenia przepisów sędziemu głównemu na podpisanej karcie
opisując szczegółowo zdarzenie o naruszeniu przepisów.
SĘDZIA NA PLATFORMIE ŻYWIENIOWEJ:
OWS 3.55 jest odpowiedzialny za zachowanie uprawnionych opiekunów i zawodników na
platformie, zgodnie z przepisami OWS FINA. Odnotowuje i powiadamia sędziego głównego
o każdym naruszeniu przepisów podczas żywienia zawodników.
OWS 4 START
OWS 4.1 Wszystkie zawody na wodach otwartych powinny rozpocząć się w ten sposób, że
wszyscy zawodnicy stoją na stabilnej platformie, lub w wodzie o wystarczającej głębokości by
rozpocząć płynięcie na sygnał startu.
OWS 4.1.1 Gdy start ma miejsce z platformy startowej, miejsca na platformie są
losowane.
OWS 4.2 Naczelnik zawodów powinien informować zawodników i sędziów o zbliżającym się
starcie w odpowiednich odstępach czasu. Przez ostatnie 5 min przed startem, informacja
powinna być podawana w odstępach 1min (OWS 3.50).
OWS 4.3 Gdy liczba zgłoszeń jest tak duża, że trzeba podzielić wyścig na konkurencje męskie
i żeńskie, to konkurencje męskie są rozgrywane jako pierwsze.
OWS 4.4 Linia startu musi być wyraźnie określona poprzez urządzenia nad głowami
zawodników lub usuwalny sprzęt na poziomie wody.
OWS 4.5 Sędzia główny sygnalizuje uniesioną flagą i krótkimi sygnałami gwizdka
bezpośrednią gotowość zawodników do startu, następnie wskazując flagą na startera
przekazuje mu polecenie do wydania komendy startowej.
OWS 4.6 Sędzia starter powinien być ustawiony tak, aby był widoczny dla wszystkich
zawodników.
OWS 4.6.1 Gdy start zawodników nie odbywa się z platformy startowej, zawodnicy
po komendzie startera „na miejsca”, powinni niezwłocznie przyjąć pozycję startową
na linii startu. Jeśli start zawodników odbywa się z platformy startowej, zawodnicy
niezwłocznie przyjmują pozycję startową z przynajmniej jedną stopą na jej krawędzi.
OWS 4.6.2 Starter daje sygnał startu, kiedy uzna, że wszyscy pływacy są gotowi.
OWS 4.7 Sygnał startu powinien być dźwiękowy i wizualny.
OWS 4.8 Jeśli zdaniem sędziego głównego, zawodnik uzyskał nieuczciwą przewagę na starcie,
otrzyma żółtą lub czerwoną flagę zgodnie z OWS 6.3.

40

1.3 Przepisy pływania na wodach otwartych
Przepisy pływania na wodach otwartych FINA 2017 – 2021
OWS 4.9 Wszystkie łodzie eskortujące powinny ustawić się przed startem tak, aby nie
przeszkadzać żadnemu zawodnikowi. Jeżeli zaistnieje potrzeba wyciągnięcia pływaka z wody
na łódź podczas wyścigu to należy nawigować łodzią w taki sposób, aby nie wpływać
pomiędzy zawodników kontynuujących wyścig.
OWS 4.10 Start do konkurencji męskich i żeńskich może odbywać się jednocześnie, ale jest to
traktowane we wszystkich aspektach jako dwie oddzielne konkurencje.
OWS 5 MIEJSCE ZAWODÓW
OWS 5.1 Mistrzostwa świata i zawody FINA na wodach otwartych są rozgrywane na
dystansach, 25 km, 10 km i 5 km, w miejscach i na trasach zatwierdzonych przez FINA.
OWS 5.2 Może to być akwen słono lub słodkowodny, w którym występują jedynie niewielkie
pływy i prądy.
OWS 5.3 Odpowiednie zaświadczenia (certyfikaty) o braku przeciwwskazań do rozegrania
zawodów powinny być uzyskane od lokalnych władz sanitarnych, oraz władz
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Zaświadczenia mają dotyczyć czystości wody oraz
innych względów bezpieczeństwa.
OWS 5.4 Minimalna głębokość wody w każdym punkcie trasy powinna wynosić 1,40 m.
OWS 5.5 Temperatura wody powinna wynosić co najmniej 16°C i maksymalnie 31°C.
Parametry te powinny być sprawdzone w dniu wyścigu, na 2 godziny przed rozpoczęciem
zawodów, pośrodku trasy, na głębokości 0,4m. Kontrola ta powinna odbywać się w obecności
komisji złożonej się z następujących osób: sędzia główny, członek komitetu organizacyjnego
i jeden trener wyznaczony na odprawie technicznej.
OWS 5.5.1 Kierownik zabezpieczenia powinien okresowo monitorować warunki
temperaturowe podczas wyścigu.
OWS 5.6 Wszystkie zmiany kierunku na trasie muszą być wyraźnie zaznaczone (dobrze
widoczne). Boje, które oznaczają zmianę kursu muszą być w innym kolorze niż boje
prowadzące.
OWS 5.7 Jednostka lub platforma z sędzią kierunku, powinna być wyraźnie oznaczona
i umieszczona na wszystkich zmianach kierunku trasy w taki sposób, aby nie zakłócać
pływakowi widoczności, oraz wykonanie zmiany kierunku.
OWS 5.8 Wszystkie platformy żywieniowe, urządzenia, boje zmiany kierunku,
jednostki/platformy sędziów kierunku powinny być umocowane w taki sposób, aby nie
podlegały działaniu pływów, wiatru itp.
OWS 5.9 Końcowe podejście do mety musi być jasno określone poprzez znaki
o charakterystycznym kolorze, oznaczającym granicę trasy.
OWS 5.10 Meta powinna być jasno określona i oznaczona poprzez pionową ścianę
kontaktową.
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OWS 6 WYŚCIG
OWS 6.1 We wszystkich zawodach na wodach otwartych zawodnicy pokonują swój dystans
stylem dowolnym. Pływacy muszą samodzielne pokonać całą długość trasy. Zawodnicy muszą
opłynąć wszystkie umieszczone boje kierunkowe z właściwej strony oraz boje wyznaczające
granice trasy.
OWS 6.2 Sędziowie wyścigu powinni poinstruować każdego pływaka, który w ich ocenie
korzystając z dyktowania tempa lub ślizgu strumieniowego z jednostki eskortującej,
zachowuje się nieprzepisowo (niesportowo), o konieczności zaprzestania tych czynności.
OWS 6.3 Procedura dyskwalifikacji
OWS 6.3.1 Jeśli w ocenie sędziego głównego zawodów lub sędziów asystentów,
każdy pływak lub przedstawiciel pływaka albo jednostka eskortująca korzysta
(zyskuje) poprzez naruszenie przepisów lub dokonuje celowego kontaktu z innym
pływakiem, to stosuje się następujące postępowanie:
Pierwsze przewinienie:
Uniesiona przez sędziego głównego żółta flaga i tabliczka z oznaczonym numerem
pływaka informuje zawodnika, że naruszył regulamin.
Drugie przewinienie:
Uniesiona przez sędziego głównego czerwona flaga i tabliczka z oznaczonym
numerem pływaka (OWS 3.6) informuje zawodnika, że po raz drugi naruszył
regulamin. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany. Musi natychmiast wyjść z wody
i być umieszczony w jednostce eskortującej. Nie może już brać udziału w wyścigu.
OWS 6.3.2 Sędzia główny może natychmiast zdyskwalifikować pływaka, jeśli w jego
ocenie, działania pływaka lub też przedstawiciela pływaka w łodzi eskortującej są
rażące (niesportowe).
OWS 6.4 Łodzie eskortujące powinny tak manewrować, aby nie przeszkadzać zawodnikowi
w pokonywaniu dystansu ani nie płynąć bezpośrednio przed nim, tak by pływak nie korzystał
w nieuczciwy sposób, z dyktowania tempa lub efektu ślizgu strumieniowego.
OWS 6.5 Łodzie eskortujące powinny utrzymywać stałą pozycję, tak aby pływak znajdował się
z przodu lub po środku burty łodzi eskortującej.
OWS 6.6 Stanie na dnie podczas wyścigu nie dyskwalifikuje zawodnika, ale nie może on
chodzić lub odbijać się od dna (wykonywać tzw. „delfinki”).
OWS 6.7 Z wyjątkiem art. OWS 6.6 pływak nie może wspierać się na żadnych stałych lub
pływających przedmiotach nie może otrzymywać wsparcia z łodzi eskortującej przez
rozmyślny kontakt z łodzią lub z jej załogą.
OWS 6.7.1 Pomoc świadczona przez uprawniony personel medyczny pływakowi
w widocznej potrzebie unieważnia przepisy o dyskwalifikacji przez "rozmyślny
kontakt" (OWS 6.7).
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OWS 6.8 W wyścigach, w których są używane łodzie eskortujące, w każdej łodzi powinien
znajdować się: sędzia wyścigu, opiekun pływaka (wybrany przez niego) i minimalna obsługa
łodzi.
OWS 6.8.1 Każda jednostka eskortująca powinna posiadać numer pływaka, dobrze
widoczny z każdej strony oraz flagę narodowej federacji pływaka.
OWS 6.9 W każdej łodzi bezpieczeństwa (zabezpieczenia) powinien znajdować się:
odpowiednio wykwalifikowany personel bezpieczeństwa i minimalna załoga wymagana do
obsługi jednostki.
OWS 6.10 Zawodnikowi nie wolno używać żadnego sprzętu, który może być pomocny do
zwiększenia szybkości, wytrzymałości i pływalności. Może używać jedynie zatwierdzony strój
kąpielowy, okulary pływackie, maksymalnie dwa (2) czepki, zacisk na nos i zatyczki do uszu.
OWS 6.11 Pływacy mogą użyć smaru lub podobnej substancji, które według sędziego
głównego nie będą stosowane przesadnie.
OWS 6.12 Dyktowanie tempa pływakowi przez inną osobę, która weszła do wody jest
niedopuszczalne.
OWS 6.13 Udzielanie wskazówek i instrukcji przez wyznaczoną przez pływaka osobę, na
platformie żywieniowej lub łodzi eskortującej jest dozwolone. Jednakże niedopuszczalne jest
używanie gwizdków i innych urządzeń dźwiękowych.
OWS 6.14 Podczas przyjmowania pokarmu można wykorzystać przepis OWS 6.6 pod
warunkiem nieprzekroczenia przepisu OWS 6.7.
OWS 6.15 Nie wolno rzucać żadnych przedmiotów w tym pokarmu z platformy żywieniowej.
Pokarm może być podawany pływakowi przez opiekuna na tyczce lub ręką.
OWS 6.16 Tyczki do karmienia nie mogą przekraczać 5 m w pełnym wysięgu. Żadne
przedmioty (liny, druty) nie mogą znajdować się na końcu tyczki z wyjątkiem flagi narodowej.
Flagi narodowe mogą być przymocowane do tyczki, ale nie mogą przekraczać rozmiarów
30cm x 20cm.
OWS 6.17 We wszystkich konkurencjach powinny być limity czasowe. Limity stosuje się
w następujący sposób:
od czasu ukończenia wyścigu przez pierwszego zawodnika 15 min na dystansie 5 km
(lub jego części), do maksymalnego limitu czasowego 120 min.
OWS 6.17.1 Zawodnicy, którzy nie ukończą wyścigu w regulaminowym limicie czasu,
powinni zostać usunięci z wody. Z wyjątkiem, kiedy sędzia główny zezwoli
zawodnikowi ukończyć wyścig. Wynik ten nie będzie uwzględniany w punktacjach lub
nagrodach.
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OWS 6.18 Awaryjne przerwanie wyścigu
OWS 6.18.1 W przypadku nagłego przerwania wyścigu na 10 km lub krótszego,
wyścig będzie można rozpocząć od nowa w możliwie najkrótszym czasie.
OWS 6.18.2 W przypadku awaryjnego przerwania wyścigu na dystansie dłuższym niż
10 km, gdy wyścig trwał od co najmniej trzy (3) godziny, ostateczne wyniki będą
ogłoszone przez sędziego głównego. Jeśli nie upłynęły 3 godziny wyścigu, to wyścig
można powtórzyć (rozpocząć od nowa) w możliwie najkrótszym czasie.
OWS 7 ZAKOŃCZENIE WYŚCIGU
OWS 7.1 Obszar prowadzący bezpośrednio do mety powinien być wyraźnie oznakowany
przez szpaler boi zwężający się w kierunku linii mety. Łodzie bezpieczeństwa i eskortujące
powinny zostać w podejściu do pasa mety. Jedynie upoważnione jednostki mogą wpłynąć na
ten teren.
OWS 7.2 Bramka mety powinna w miarę możliwości być pionową ścianą o co najmniej 5 m
szerokości oraz w razie potrzeby przymocowana do urządzeń flotacyjnych (pływających), oraz
stabilnie zamocowana tak aby nie była poruszana przez wiatr, pływy lub zawodników
uderzających w ścianę mety.
Zakończenie wyścigu powinno być filmowane z każdej strony oraz z góry przez system video
wyposażony w funkcję odtwarzania w zwolnionym tempie, stopklatkę i połączony
z pomiarem czasu.
OWS 7.2.1 Gdy podczas zawodów używana jest automatyczna aparatura do pomiaru
czasu zgodnie z przepisem SW 11, transponder mikroczipowy, który będzie w stanie
przesłać czas jest obowiązkowy i powinien być na wyposażeniu. Używanie technologii
transponderów mikroczipowych jest obowiązkowe na mistrzostwach świata oraz
igrzyskach olimpijskich. Technologia transponderów mikroczipowych będzie
rejestrowała czas w dziesiętnych częściach sekundy. Ostatecznie miejsca będą
określone przez sędziego głównego w oparciu o raport sędziów finiszu oraz nagranie
video z zakończenia wyścigu.
OWS 7.2.2 Wszyscy pływacy obowiązkowo muszą posiadać transponder
mikroczipowy na każdym nadgarstku przez cały wyścig. Jeśli zawodnik utraci
transponder sędzia wyścigu lub inny upoważniony sędzia natychmiast informuje
o tym sędziego głównego, który wskaże sędziego na wodzie, aby wydał mu
transponder zastępczy. Każdy zawodnik, który ukończy wyścig bez przynajmniej
jednego transpondera zostanie zdyskwalifikowany.
OWS 7.2.3 Kiedy na zakończenie wyścigu na wodach otwartych jest wykorzystywana
ściana kontaktowa, pływacy muszą dotknąć jej powierzchni, aby ukończyć wyścig.
Każdy zawodnik, który nie dotknie ściany mety, zostanie zdyskwalifikowany.
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OWS 7.3 Sędziowie finiszu i sędziowie mierzący czas powinni być umiejscowieni tak, aby byli
w stanie obserwować zakończenie wyścigu przez cały czas. Miejsce, w którym się znajdują
powinno być zarezerwowane wyłącznie dla nich.
OWS 7.4 Należy podjąć wszelkie starania, aby przedstawiciel (opiekun) pływaka mógł dostać
się na brzeg i być obecnym w okolicy mety podczas wyjścia swojego zawodnika z wody.
OWS 7.5 Po wyjściu z wody niektórzy zawodnicy mogą potrzebować pomocy. Pływacy mogą
być dotykani jedynie wtedy, gdy zachodzi konieczność udzielenia im pomocy medycznej lub
jeżeli sami o taką pomoc poproszą.
OWS 7.6 Członek ekipy medycznej powinien zbadać pływaków po wyjściu z wody. Powinno
być dostępne krzesło, na którym zawodnik mógłby usiąść podczas badania.
OWS 7.7 Po zbadaniu przez członka ekipy medycznej, pływacy powinni mieć dostęp do
pożywienia.

Przepisy pływania na wodach otwartych FINA wchodzą w życie z dniem 13 września 2017 roku.
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1.4 Przepisy pływania osób z niepełnosprawością World Para Swimming
CZĘŚĆ A – PRZEPISY OGÓLNE
1 Definicje
Klasyfikacja (ang. Classification): dokonywanie przydziału zawodników do Klas Startowej (zgodnie
z Kodeksem Klasyfikacji Zawodników IPC) w oparciu o stopień oddziaływania niepełnosprawności na
podstawowe czynności w danym sporcie lub dyscyplinie sportu. Dalej również jako „Klasyfikacja
Zawodników”.
Panel Klasyfikacyjny (ang. Classification Panel): grupa Klasyfikatorów powołanych przez WPS w celu
przydzielenia Klasy Startowej oraz określenia Statusu Klasy Startowej w oparciu o Przepisy Klasyfikacji.
Kody Wyjątków (ang. Codes of Exception): kody przyznawane zawodnikom przez Klasyfikatorów,
stanowiące wyłącznie informację dla Sędziów. Sędziowie podejmują decyzje w oparciu o Przepisy
i Regulaminy techniczne, a nie w oparciu o Kody Wyjątków.
Niepełnosprawność (ang. Impairment): niepełnosprawność zawodnika mająca podłoże fizyczne,
wzrokowe lub intelektualne.
Osoba Funkcyjna (ang. Official): osoba certyfikowana i akredytowana przez WPS. Pełna lista funkcji
znajduje się w przepisie 10.2.
Klasa Startowa (ang. Sport Class): kategoria na potrzeby Zawodów, określona przez WPS w zależności
od stopnia, w jakim zawodnik może wykonywać konkretne zadania i czynności wymagane w danym
Sporcie Paraolimpijskim.
Status Klasy Startowej (ang. Sport Class Status): oznaczenie odnoszące się do Klasy Startowej w celu
wskazania czy zawodnik może podlegać dalszej ocenie klasyfikacyjnej lub czy jego klasa może być
przedmiotem protestu klasyfikacyjnego.
Asystent (ang. Support Staff): dowolna osoba wyznaczona przez Narodowy Komitet Paraolimpijski
(NPC) do bezpośredniej pomocy zawodnikom w przemieszczaniu się lub udzielania wskazówek
dotyczących kierunku.
Tapper: Asystent zawodnika z niepełnosprawnością wzroku, pomagający zawodnikowi w trakcie
wyścigu w momencie zbliżania się przez niego do ściany końcowej pływalni.
Przyrząd do Tappingu (ang. Tapping Device): przyrząd wykorzystywany przez Tappera do pomocy
zawodnikowi z niepełnosprawnością wzroku w momencie zbliżania się przez niego do końca pływalni.
Niepełnosprawność Wzroku (ang. Vision Impairment): niepełnosprawność polegająca na uszkodzeniu
struktury oka, nerwów wzrokowych, połączeń nerwowych lub kory wzrokowej w mózgu, które
niekorzystnie wpływają na widzenie zawodnika.

Opracowano: luty 2018
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CZĘŚĆ B – REGULAMINY WORLD PARA SWIMMING
6 Przepisy medyczne
6.6.2

Ochronne plastry medyczne
6.6.2.1.
Zawodnik chcący startować w zawodach z ochronnym plastrem medycznym
(okrywającą np. otwartą ranę, odleżyny, stomię lub wrażliwą skórę) musi uzyskać
zgodę Sędziego Głównego (po konsultacji z Delegatem Medycznym, jeżeli jest
dostępny na miejscu) przed rozpoczęciem każdego bloku lub w momencie, od kiedy
plastry są wymagane. Naruszenie niniejszej zasady może spowodować
dyskwalifikację zawodnika lub niedopuszczenie go do dalszej rywalizacji podczas
Zawodów.
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CZĘŚĆ C – PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODÓW WORLD PARA SWIMMING
10 Ogólne przepisy dotyczące zawodów
Niniejsze przepisy dotyczące zawodów mają zastosowanie do Zawodów Uznawanych przez World
Para Swimming.
10.2 Osoby funkcyjne
10.2.1 Delegat Techniczny (TD) i Asystent Delegata Technicznego (ATD)
10.2.1.1. Delegat Techniczny jest wyznaczany przez World Para Swimming do
nadzorowania wszystkich spraw technicznych, przygotowania i przeprowadzenia
zawodów oraz do zapewnienia, że Przepisy i Regulaminy World Para Swimming są
przestrzegane.
10.2.1.2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Delegat Techniczny może
przyznać zawodnikom dodatkowe Kody Wyjątków. Tak przyznane kody obowiązują
jedynie na trwających Zawodach i nie zostaną umieszczone na Głównej Liście
Klasyfikacji World Para Swimming.
10.2.1.3. Role i zakres obowiązków Asystenta Delegata Technicznego, jeśli jest
wyznaczony, określa Delegat Techniczny.
10.2.2

Sędzia Główny
10.2.2.1. Sędzia Główny sprawuje pełną kontrolę i władzę nad wszystkimi Sędziami,
zatwierdza przydzielone im stanowiska i instruuje ich w zakresie specjalnych
wymagań lub przepisów związanych z tymi zawodami. Egzekwuje wszystkie
Przepisy Techniczne World Para Swimming oraz rozstrzyga wszystkie kwestie
związane z aktualnym prowadzeniem mitingu, konkurencji, czy zawodów, których
rozstrzygnięcie nie jest określone Przepisami i Regulaminami World Para
Swimming.
10.2.2.2. Sędzia Główny może interweniować w zawodach, w każdej ich fazie, dla
zapewnienia, aby były przestrzegane Przepisy i Regulaminy World Para Swimming
oraz rozpatruje wszystkie protesty dotyczące trwających zawodów.
10.2.2.3. Sędzia Główny decyduje o kolejności, jeżeli jest to konieczne. Jeśli jest
dostępna automatyczna aparatura do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki przez nią
zarejestrowane muszą być wzięte pod uwagę jak to przedstawiono w przepisie
10.10.
10.2.2.4. Sędzia Główny powinien zapewnić, aby wszyscy niezbędni sędziowie
znajdowali się na przydzielonych im stanowiskach w celu przeprowadzenia
zawodów. Może wyznaczyć zastępców za jakichkolwiek nieobecnych, niezdolnych
do pełnienia funkcji lub uznanych za nieefektywnych. Może wyznaczyć
dodatkowych sędziów o ile uzna to za konieczne.
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10.2.2.5. Dyskwalifikacja za start przed sygnałem startowym musi być zaobserwowana
i potwierdzona zarówno przez Startera jak i Sędziego Głównego.
10.2.2.6. Sędzia Główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde inne naruszenie
Przepisów i Regulaminów World Para Swimming, które on osobiście dostrzeże lub
zostanie poinformowany przez innych sędziów.
10.2.3

Kierownik Pomieszczenia Kontrolnego
10.2.3.1. Kierownik jest odpowiedzialny za aktualność list startowych i wyników
(włączając wycofania z przyczyn medycznych, dyskwalifikacje, wyniki protestów,
zmiany Klas Startowych).
10.2.3.2. Kierownik nadzoruje funkcjonowanie automatycznej aparatury pomiaru czasu
włącznie z przeglądem zapisu pomiaru wideo.
10.2.3.3. Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wyników z wydruków
komputerowych.
10.2.3.4. Kierownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie wydruków zmian sztafetowych
i doniesienie o każdej przedwczesnej zmianie sędziemu głównemu.
10.2.3.5. Kierownik może przeglądać zapis pomiaru wideo dla potwierdzenia
przedwczesnej zmiany sztafetowej.
10.2.3.6. Kierownik powinien sporządzić listę pływaków, którzy nie stawili się na start
bez wcześniejszego wycofania się z przyczyn medycznych.

10.2.4

Starter
10.2.4.1. Starter ma pełną kontrolę nad zawodnikami od momentu, gdy Sędzia Główny
przekaże mu ją (11.1.1) aż do rozpoczęcia wyścigu. Start odbywa się zgodnie
z punktem 11.1.
10.2.4.2. Starter powinien zgłosić Sędziemu Głównemu wszystkie nieprawidłowości,
które miały miejsce w trakcie startu.
10.2.4.3. Starter ma możność rozstrzygania czy start był prawidłowy z tym jednak, że
ostateczną decyzję podejmuje Sędzia Główny.
10.2.4.4. W czasie startu do konkurencji, Starter zajmuje pozycję z boku pływalni
w odległości około pięciu (5) metrów od krawędzi startowej pływalni, skąd
sędziowie mierzący czas widzą i słyszą sygnał startu, a pływacy słyszą sygnał.

10.2.5

Kierownik Wyścigu
10.2.5.1.

Kierownik Wyścigu zbiera zawodników przed każdym wyścigiem.

10.2.5.2. Kierownik Wyścigu informuje Sędziego Głównego o każdym zauważonym
naruszeniu przepisów dotyczących reklamy, strojów oraz jeżeli pływak wymieniony
na liście startowej jest nieobecny.
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10.2.6

Kierownik Inspektorów Nawrotów
10.2.6.1. Kierownik Inspektorów Nawrotów zapewnia, aby inspektorzy nawrotów
wypełniali swoje obowiązki w czasie zawodów i obserwuje rozpoczęcie wyścigu,
nawroty i zakończenie wyścigu, pomagając inspektorom nawrotów.
10.2.6.2. Kierownik Inspektorów Nawrotów zgłasza Sędziemu Głównemu każde
naruszenie przepisów na podpisanej karcie, określając konkurencję, numer toru
i przewinienie.

10.2.7

Inspektor Nawrotów
10.2.7.1. Jeden (1) Inspektor Nawrotów powinien być wyznaczony na każdym torze po
obu stronach pływalni, aby dopilnować, że pływacy przestrzegają stosownych
przepisów po starcie, podczas każdego nawrotu i na zakończenie wyścigu.
10.2.7.2. Jurysdykcja Inspektora Nawrotów po stronie startu, rozciąga się od sygnału
startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion, za wyjątkiem stylu klasycznego,
kiedy obejmuje również drugi ruch ramion.
10.2.7.3. Przy każdym nawrocie, jurysdykcja Inspektora Nawrotów rozciąga się od
rozpoczęcia ostatniego ruchu ramion przed dotknięciem do zakończenia
pierwszego ruchu ramion po nawrocie, za wyjątkiem stylu klasycznego, kiedy
obejmuje również drugi ruch ramion.
10.2.7.4. Jurysdykcja Inspektora Nawrotów na zakończenie wyścigu rozciąga się od
rozpoczęcia ostatniego ruchu ramion przed dotknięciem.
10.2.7.5. Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, każdy Inspektor
Nawrotów po stronie startu instaluje i wyjmuje podporę.
10.2.7.6. W indywidualnych wyścigach na 800 i 1500 m, każdy Inspektor Nawrotów na
startowym lub nawrotowym końcu pływalni powinien notować liczbę odcinków
pokonanych przez pływaka na jego/jej torze. Pływacy powinni być poinformowani
odnośnie liczby odcinków pozostałych do zakończenia poprzez pokazywanie tablic
z ich liczbą. Może zostać użyte urządzenie półautomatyczne, włącznie
z podwodnym wyświetlaczem.
10.2.7.6.1.
Każdy Inspektor Nawrotów na końcu startowym pływalni, daje sygnał
ostrzegawczy, gdy pływak na jego torze ma do przepłynięcia dwie długości
pływalni i pięć (5) m do zakończenia wyścigu indywidualnego 800 i 1500 m.
Sygnał ten może być powtarzany po nawrocie, dopóki pływak nie dopłynie do
znaku 5 m na linie. Sygnałem ostrzegawczym może być gwizdek lub dzwonek.
10.2.7.6.2.
Dla pływaków z niepełnosprawnością słuchu, Inspektor Nawrotów
powinien użyć sygnału wizualnego, dla zasygnalizowania, że pływakom
pozostały dwie długości pływalni do zakończenia wyścigu indywidualnego na
800 i 1500 metrów.
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10.2.7.6.3.
Dla pływaków z niepełnosprawnością słuchu i wzroku, Inspektor
Nawrotów powinien poinformować tappera 15 metrów i dwie długości
pływalni przed zakończeniem wyścigu na 800 i 1500 metrów.
Poinformowanie pływaka, o tym, że pozostały mu do przepłynięcia dwie
długości pływalni leży w obowiązku tappera.
10.2.7.6.4.
Inspektorzy Nawrotów zgłaszają Sędziemu Głównemu każde
naruszenie przepisów na podpisanych kartach, określając konkurencję,
numer toru i przewinienie.
10.2.8

Sędzia Stylu
10.2.8.1.

Sędziowie Stylu powinni być rozmieszczeni po każdej stronie pływalni.

10.2.8.2. Każdy Sędzia Stylu kontroluje prawidłowość przestrzegania przepisów
dotyczących stylu pływania dla właściwego stylu i obserwuje nawroty i finisze,
pomagając inspektorom nawrotów.
10.2.8.3.

Sędziowie Stylu kontrolują prawidłowość przestrzegania przepisu 11.8.8.

10.2.8.4. Sędziowie Stylu zgłaszają Sędziemu Głównemu każde naruszenie przepisów na
podpisanych kartach, określając konkurencję, numer toru i przewinienie.
10.2.9

Kierownik Sędziów Mierzących Czas
10.2.9.1. Kierownik Sędziów Mierzących Czas przydziela miejsca siedzące wszystkim
sędziom mierzącym czas oraz tory, za które są odpowiedzialni.
10.2.9.2. Kierownik Sędziów Mierzących Czas, zbiera od sędziów mierzących czas na
każdym torze karty, pokazujące zarejestrowany czas i, o ile to konieczne kontroluje
ich czasomierze.
10.2.9.3. Kierownik Sędziów Mierzących Czas odnotowuje lub sprawdza oficjalny czas
na karcie na każdym torze i przekazuje informacje sędziemu głównemu.
10.2.9.4. Kiedy jest dostępny tylko jeden (1) Sędzia Mierzący Czas na tor, dodatkowy
Sędzia Mierzący Czas musi być wyznaczony w razie awarii czasomierza. Dodatkowo
Kierownik Sędziów Mierzących Czas musi zawsze mierzyć czas zwycięzcy każdego
wyścigu.

10.2.10 Sędziowie Mierzący Czas
10.2.10.1. Każdy Sędzia Mierzący Czas, mierzy czas pływaków na przydzielonym mu torze,
zgodnie z 2.16.1.
10.2.10.2. Każdy Sędzia Mierzący Czas, powinien uruchomić swój czasomierz na sygnał
startu i zatrzymać, gdy pływak na jego torze zakończy wyścig. Sędziowie Mierzący
Czas mogą być poinstruowani przez Kierownika Sędziów Mierzących Czas, aby
rejestrowali czasy dystansów pośrednich w wyścigach dłuższych niż 100 m.
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10.2.10.3. Bezpośrednio po wyścigu, Sędziowie Mierzący Czas na każdym torze, notują
wyniki ze swoich czasomierzy na karty, przekazują je Kierownikowi Sędziów
Mierzących Czas i o ile są o to proszeni przedstawiają swoje czasomierze do
kontroli. Ich czasomierze muszą być zerowane na krótki gwizdek sędziego
głównego zapowiadający kolejny wyścig.
10.2.11 Sędziowie Celowniczy – jeżeli wymagani przez World Para Swimming
10.2.11.1. Po każdym wyścigu Sędziowie Celowniczy powinni przekazać sędziemu
głównemu kolejność miejsc, zajętych przez zawodników.
10.2.12 Podejmowanie decyzji przez osoby funkcyjne
10.2.12.1. Osoby Funkcyjne podejmują swoje decyzje samodzielnie i niezależnie od
siebie, chyba że niniejsze Przepisy Dotyczące Zawodów stanowią inaczej.
10.2.13 Kierownik klasyfikatorów i Panel Klasyfikacyjny
10.2.13.1. Obowiązki i odpowiedzialność panelu klasyfikacyjnego są opisane w przepisach
i regulaminach klasyfikacji IPC Swimming.
10.7 Asystenci
10.7.1 Asystenci nie mogą udzielać zawodnikom instrukcji trenerskich ani masować zawodników.
Podczas przebywania wokół pływalni lub na miejscu zbiórki Asystenci nie mogą używać
ani nosić w widocznym miejscu stoperów, urządzeń komunikacji radiowej, plecaków ani
toreb.
10.7.2

Asystenci mogą pomagać zawodnikowi wokół pływalni tylko wtedy, kiedy pływak posiada
odnotowane wymaganie asystenta na Głównej Liście Klasyfikacji World Para Swimming
(World Para Swimming Classification Master List) lub gdy zastosowany został przepis
10.2.1.2.

10.7.3

Może być wymagane, żeby asystent przekazał pływakowi z niepełnosprawnością wzroku,
że ten zbliża się do końca niecki pływalni za pomocą pojedynczego lub podwójnego
dotknięcia (ang. tap). Procedura ta nazywana jest tappingiem, a asystent tapperem. Jeżeli
tapping jest wymagany na obu końcach niecki pływalni, to dwóch (2) osobnych tapperów
musi być użytych, po jednym (1) na każdym końcu niecki pływalni.
10.7.3.1. Dla zawodników z klasy startowej S11, SB11 i SM11 tapper (taperzy) i tapping
jest wymagany przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu.
10.7.3.2. Wszystkie przyrządy stosowane do tappingu muszą zostać zatwierdzone,
zarejestrowane i uznany za bezpieczny (zarówno odnośnie do konstrukcji jak
i długości) przez World Para Swimming.

10.15 Stroje pływackie
10.15.1 Dozwolone są tylko stroje pływackie dopuszczone przez World Para Swimming.
Obowiązująca lista dopuszczonych męskich i damskich kostiumów pływackich, czepków
i okularów znajduje się na stronie internetowej World Para Swimming.
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10.15.2 Modyfikacje stroju pływackiego i odstępstwa od wymogów zakrycia ciała określonych
w przepisie 10.15.6, w celu dostosowania do niepełnosprawności pływaka, są dozwolone
i muszą być zatwierdzone oraz zarejestrowane przez kierownictwo WPS przed
rozpoczęciem Zawodów. Stroje pływackie bez etykiety zatwierdzenia przez FINA muszą
być zatwierdzone przez WPS.
Interpretacja: Strój pływacki nieposiadający ważnej etykiety zatwierdzenia przez FINA
będzie zatwierdzony pod warunkiem, że ewidentnie spełnia wymogi odnośnie materiału,
ustanowione w aktualnych Wymogach FINA do Zatwierdzania Strojów Pływackich (ang.
FINA Requirements for Swimwear Approval). Dotyczy to w szczególności strojów
pływackich wykonanych z tradycyjnych przepuszczalnych (tj. o otwartej strukturze)
materiałów tekstylnych (takich jak, Nylon, Lycra i podobne) bez zastosowania obróbki
powierzchni zamykającej otwartą strukturę materiału.
10.15.3 Stroje pływackie (kostium, czepek i okularki) wszystkich zawodników powinny być
w dobrym guście moralnym i odpowiednie do indywidualnej sportowej dyscypliny,
a także nie mogą mieć żadnych symboli, które mogą być odczytane jako obraźliwe.
10.15.4 Wszystkie kostiumy pływackie muszą być nieprześwitujące. Dozwolone jest założenie
maksymalnie dwóch (2) czepków, oba muszą być zgodne z Wytycznymi World Para
Swimming Odnośnie Reklamy.
10.15.5 W zawodach pływackich zawodnik musi być ubrany w tylko jeden (1) kostium składający
się z jednej (1) lub dwóch (2) części. Żadne dodatki jak opaski na ramiona lub nogi nie są
traktowane jako część kostiumu.
10.15.6 Kostium pływacki dla mężczyzn nie może sięgać powyżej pępka ani poniżej kolan, a dla
kobiet nie może zakrywać szyi, wystawać poza ramiona, ani rozciągać się poniżej kolana.
Zobacz także 10.15.2. Wszystkie kostiumy pływackie muszą być wykonane z materiałów
tekstylnych.
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11 Przepisy pływania
11.1 Start
11.1.1

11.1.2

Przy rozpoczęciu każdego wyścigu Sędzia Główny daje sygnał pływakom poprzez serie
krótkich gwizdków, zapraszających do zdjęcia ubrania z wyjątkiem stroju pływackiego, po
których następuje długi gwizdek sygnalizujący, że powinni oni zająć swoje miejsca na
platformie startowej (lub dla stylu grzbietowego i sztafet zmiennych, sygnalizujący, że
powinni bezzwłocznie wejść do wody). Drugi długi gwizdek jest sygnałem dla grzbiecisty
lub pływaka sztafety zmiennej do bezzwłocznego zajęcia pozycji startowej. Gdy pływacy
i sędziowie są przygotowani do startu, Sędzia Główny poprzez wyciągnięcie ręki, daje znak
Starterowi, że pływacy są pod kontrolą Startera. Wyciągnięta ręka powinna pozostawać
w tej pozycji do wydania komendy startowej.
Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym i zmiennym (kiedy styl
motylkowy jest początkowym stylem) rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek
Sędziego Głównego (przepis 11.1.1) pływacy wchodzą na słupek startowy i pozostają tam.
Na komendę Startera „na miejsca”, bezzwłocznie zajmują pozycję startową,
z przynajmniej jedną (1) stopą na przedniej części platformy startowej. Położenie rąk nie
ma znaczenia. Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, Starter podaje sygnał startu.
11.1.2.1. W przypadku pływaka z niepełnosprawnością wzroku, po długim gwizdku
Sędziego Głównego, pływak powinien mieć możliwość zorientowania się zanim
Starter poda komendę „na miejsca”.
11.1.2.2. Pływak, który ma problem z równowagą (np. staniem nieruchomo), może
uzyskać pomoc w utrzymaniu równowagi na słupku startowym (np. przez
przytrzymanie bioder, ramion itp.), przez jednego (1) asystenta. Asystent może
pomóc pływakowi w zachowaniu nieruchomej pozycji w trakcie startu; jednakże
asystent nie może pozwolić pływakowi uzyskać niesprawiedliwej przewagi poprzez
trzymanie go w pozycji, w której przekracza 90 stopni w płaszczyźnie pionowej na
słupku startowym. Nadawanie pędu pływakowi przy starcie nie jest dozwolone.
11.1.2.3. Pływak posiadający tylko jedną (1) w pełni sprawną nogę nie musi umieścić
stopy na przedniej części platformy startowej, jeżeli co najmniej jedna (1) dłoń lub
inna część ręki zawodnika będzie znajdować się na przedniej części platformy
startowej.
11.1.2.4.

Pływak może na starcie zająć pozycję obok słupka startowego.

11.1.2.5.

Pływak może na starcie zająć pozycję siedzącą na słupku startowym.

11.1.2.6. Pływak może startować z wody, ale wymagany jest kontakt jednej (1) dłoni
z miejscem startu aż do podania sygnału startu. Stanie w lub na rynnach
przelewowych lub na dnie jest zabronione.
11.1.2.7. Pływacy z Klasą Startową S/SB/SM1–3 mogą na starcie mieć trzymaną
stopę/stopy lub koniec kończyny/kończyn przy ścianie, aż do podania sygnału
startu. Nadawanie pędu pływakowi przy starcie nie jest dozwolone.
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11.1.2.8. Jeżeli pływak nie jest w stanie trzymać się miejsca startowego będąc w wodzie,
pływak może uzyskać pomoc od Asystenta i/lub przyrządu startowego. Przyrząd
startowy musi być sprawdzony i uznany za bezpieczny przez personel World Para
Swimming przed rozpoczęciem Zawodów. Nadawanie pędu pływakowi przy starcie
nie jest dozwolone. Dowolna część ciała pływaka musi mieć kontakt ze ścianą aż do
podania sygnału startu.
11.1.2.9. Aby przeciwdziałać otarciom skóry, pojedyncza warstwa ręcznika lub
podobnego materiału może być umieszczona na słupku startowym.
11.1.3

Start w stylu grzbietowym, konkurencjach 75m/150m zmiennym i w sztafecie zmiennej
odbywa się z wody. Na pierwszy długi gwizdek Sędziego Głównego (przepis 11.1.1)
pływacy bezzwłocznie wchodzą do wody. Na drugi długi gwizdek Sędziego Głównego,
pływacy bez zbędnej zwłoki wracają na miejsca startowe. Gdy wszyscy pływacy zajmą
pozycje startowe, Starter podaje komendę „na miejsca”. Gdy wszyscy pływacy są
nieruchomi, Starter podaje sygnał startu.

11.1.4

Podczas Igrzysk IPC, Zawodów IPC i Sankcjonowanych Zawodów World Para Swimming
komenda „na miejsca” podawana jest w języku angielskim, a sygnał startu jest powielony
przez głośniki zamontowane po jednym przy każdym słupku startowym.

11.1.5

Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał
startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest
kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli
dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się,
a pozostali pływacy zostają cofnięci po czym startują ponownie. Sędzia Główny powtarza
procedurę startową rozpoczynając od długiego gwizdka (drugiego długiego gwizdka dla
stylu grzbietowego) zgodnie z 11.1.1.

11.1.6

Świetlny sygnał startu będzie dostępny dla pływaków z niepełnosprawnością słuchu. Jeżeli
pływak potrzebuje dodatkowego sygnału ramieniem przez Startera, musi to być zgłoszone
przez kierownika drużyny na Odprawie Technicznej.

11.1.7

W przypadku pływaka z Klasy Startowej S1–10/SB1–9/SM1–10 i S/SB/SM14, który
dodatkowo ma upośledzony słuch, Asystent może przekazać sygnał startowy
zawodnikowi poprzez użycie niewerbalnej instrukcji, kiedy nie jest dostępny świetlny
sygnał startu.

11.1.8

W przypadku pływaka z niepełnosprawnością wzroku, który dodatkowo ma upośledzony
słuch, Asystent może przekazać sygnał startowy zawodnikowi poprzez użycie
niewerbalnej instrukcji.

11.2 Styl dowolny
11.2.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym
sposobem; wyjątek stanowią konkurencje stylu zmiennego indywidualnie lub sztafetowo,
gdzie styl dowolny oznacza każdy sposób pływania inny niż grzbietowy, klasyczny lub
motylkowy. W konkurencjach 75m i 150m zmiennym, styl dowolny oznacza każdy inny
sposób pływania niż grzbietowy lub klasyczny.
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11.2.2

Po przepłynięciu każdej długości pływalni i przy zakończeniu wyścigu, pływak musi
dotknąć ściany dowolną częścią ciała.

11.2.3

Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody,
z wyjątkiem, że dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na
dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym
punktem, głowa musi „złamać” powierzchnię wody.
11.2.3.1. Dla zawodników z Klas Startowych S1–5, podczas każdego kompletnego cyklu
ruchowego jakaś część ciała pływaka musi „złamać” powierzchnię wody. Cykl
ruchowy zdefiniowany jest jako jeden pełny obrót kończyn(y) górnej w stawie
barkowym i/lub jeden kompletny ruch w górę i w dół kończyn(y) dolnej w stawie
biodrowym.

11.2.4

Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego lub w czasie płynięcia
odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu zmiennego nie dyskwalifikuje
zawodnika, nie może on jednak chodzić.

11.3 Styl grzbietowy
11.3.1 Przed sygnałem startu, pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej
pływalni trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Umieszczanie stóp na rynnach
przelewowych lub stanie na nich jest zabronione. Kiedy używa się podpory do startu
w stylu grzbietowym, palce obu stóp (lub ich części) muszą mieć kontakt ze ścianą
końcową lub przednią powierzchnią płyty kontaktowej. Opieranie palców na górnej
krawędzi płyty kontaktowej jest zabronione.
11.3.1.1. Jeżeli pływak jest niezdolny do trzymania obydwiema dłońmi uchwytu
startowego, jest dozwolone trzymanie uchwytu jedną dłonią.
11.3.1.2. Jeżeli pływak jest mimo to niezdolny do trzymania uchwytu startowego, jest
dozwolone trzymanie krawędzi pływalni.
11.3.1.3. Jeżeli pływak jest niezdolny do trzymania uchwytu startowego lub krawędzi
pływalni, pływakowi może być udzielona pomoc od asystenta lub przez
zastosowanie przyrządu startowego. Przyrząd musi zostać sprawdzony i uznany za
bezpieczny przez personel World Para Swimming przed rozpoczęciem Zawodów.
Nadawanie pędu pływakowi przy starcie nie jest dozwolone. Część ciała pływaka
musi mieć kontakt ze ścianą aż do podania sygnału startu.
11.3.2

Na sygnał startu i po nawrocie, pływak odbija się i płynie na plecach przez cały wyścig,
z wyjątkiem, gdy wykonuje nawrót, jak to stanowi 11.3.4. Normalna pozycja na plecach
dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do, lecz nie włączając 90 stopni od poziomu.
Pozycja głowy nie ma znaczenia.

11.3.3

Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody.
Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu i na dystansie nie
dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi
„złamać” powierzchnię wody.
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11.3.3.1. Dla zawodników z Klas Startowych S1–5, podczas każdego kompletnego cyklu
ruchowego jakaś część ciała pływaka musi „złamać” powierzchnię wody. Cykl
ruchowy zdefiniowany jest jako jeden pełny obrót kończyn(y) górnej w stawie
barkowym i/lub jeden kompletny ruch w górę i w dół kończyn(y) dolnej w stawie
biodrowym.
11.3.4

W czasie wykonywania nawrotu, pływak musi dotknąć ściany jakąkolwiek częścią ciała
znajdując się na swoim torze. W trakcie wykonywania nawrotu plecy pływaka mogą być
obrócone poza płaszczyznę pionową, do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić
natychmiastowe ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub natychmiastowe ciągłe
równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak
musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.
11.3.4.1. Jeżeli pływak nie posiada ramion lub ich nie używa w trakcie wykonywania
nawrotu, od razu po opuszczeniu pozycji na plecach musi zapoczątkować nawrót.
Pływak musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.

11.3.5

Kończąc wyścig pływak musi dotknąć ściany, znajdując się w pozycji na plecach znajdując
się na swoim torze.

11.4 Styl klasyczny
11.4.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do
tyłu w kierunku nóg w czasie którego może być zanurzony. Pojedyncze delfinowe
kopnięcie jest dozwolone w każdym momencie przed pierwszym kopnięciem do stylu
klasycznego po starcie i po każdym nawrocie. Głowa musi „złamać” powierzchnię wody
zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy najszerszej części drugiego ruchu.
11.4.1.1. Po starcie i po każdym nawrocie, pływak, który jest niezdolny do odbicia się
nogą/nogami od ściany, może wykonać jeden (1) ruch ramionami, który może nie
być równoczesny lub w tej samej poziomej płaszczyźnie, w celu przyjęcia pozycji na
piersiach.
11.4.2

Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi
znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest
dozwolony, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót
w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany. Od rozpoczęcia
wyścigu i w jego trakcie, cykl ruchowy musi się składać z jednego (1) ruchu ramionami
i jednego (1) kopnięcia nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać
się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.
11.4.2.1. Jeżeli pływak nie posiada obu nóg lub ramion lub ich części, zarówno kopnięcie
jak i ruch ramionami powinny być uznane jako kompletny cykl ruchowy.

Interpretacja: Normalna pozycja na piersiach dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do, lecz nie
włączając 90 stopni od poziomu. Pozycja głowy nie ma znaczenia.
11.4.3
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Dłonie muszą być wypchnięte razem do przodu od piersi, na, pod lub nad powierzchnią
wody. Łokcie muszą być pod wodą, z wyjątkiem ostatniego ruchu przed nawrotem,
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w czasie nawrotu i ostatniego ruchu na finiszu. Dłonie muszą być przenoszone do tyłu, na
lub pod powierzchnią wody. Dłonie nie mogą być przeniesione do tyłu poza linię bioder,
z wyjątkiem pierwszego ruchu po starcie i każdym nawrocie.
11.4.3.1. Pływacy z niepełnosprawnością wzroku dopływający do ściany przy nawrocie
lub przy zakończeniu wyścigu mogą wypchnąć swoje dłonie do przodu z każdego
położenia w cyklu ruchowym natychmiast po dotknięciu przez tappera.
11.4.4

W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część głowy pływaka musi „łamać”
powierzchnię wody. Wszystkie ruchy nóg muszą odbywać się równocześnie i w tej samej
poziomej płaszczyźnie bez ruchu naprzemiennego.
11.4.4.1. Pływak z niepełnosprawnością kończyn dolnych musi pokazywać zamiar
równoczesnego ruchu i zamiar kopnięcia w tej samej poziomej płaszczyźnie
w czasie całego wyścigu lub ciągnąć nogę/nogi przez cały wyścig.

11.4.5

W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest
dozwolony, z wyjątkiem jak opisany w przepisie 11.4.1, ruch naprzemienny, ani ruch
delfinowy stóp ku dołowi. Dozwolone jest „złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie
następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi.
11.4.5.1. W przypadku pływaka, który jest niezdolny do użycia jednej (1) lub obu nóg
i/lub stopy/stóp aby osiągnąć normalny ruch napędzający, niepełnosprawna
stopa/stopy nie muszą być zwrócone na zewnątrz w czasie napędzającej części
ruchu nóg.

11.4.6

Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne
obydwiema rozłączonymi dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej lustra wody.
Głowa może być zanurzona po ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany,
pod warunkiem, że "złamie" ona lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego,
pełnego lub niepełnego cyklu ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.
Interpretacja: "Rozłączone" oznacza, że dłonie nie mogą być ułożone jedna na drugiej.
Nie jest konieczne, aby była widoczna przestrzeń pomiędzy dłońmi. Przypadkowy
kontakt palców dłoni nie jest błędem.
11.4.6.1. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, kiedy pływak ma ramiona
różnej długości tylko dłuższe z nich musi dotknąć ściany, ale oba ramiona muszą
być wypchnięte do przodu równocześnie.
11.4.6.2. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, pływak z górnym
kończynami zbyt krótkimi, aby wyciągnąć je powyżej głowy, musi dotknąć ściany
dowolną górną częścią ciała.
11.4.6.3. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, kiedy pływak używa tylko
jednego (1) ramienia w trakcie cyklu ruchowego (jak określone przez Kody
Wyjątków pływaka), pływak musi dotknąć ściany dłonią/ramieniem używaną
w trakcie pływania. Kiedy niepełnosprawność pływaka skutkuje użyciem tylko
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jednego (1) ramienia, nieużywane ramię musi być ciągnięte albo wyprostowane do
przodu.
11.4.6.4. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, kiedy pływak, który używa
obu ramion, ale ma ograniczony zakres ruchów w barkach/łokciach, tylko dłuższe
ramię musi dotknąć ściany, ale oba ramiona muszą być wypchnięte do przodu
równocześnie.
11.4.6.5. Pływacy z Klas Startowych SB11–12 mogą mieć trudności z wykonaniem
równoczesnego dotknięcia przy nawrocie lub przy zakończeniu wyścigu, jeżeli są
ograniczeni przez kontakt z liną torową. Pływak nie powinien być
zdyskwalifikowany, jeżeli nie zyskał przez to przewagi.
11.5 Styl motylkowy
11.5.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi
pozostawać w pozycji na piersiach. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym
momencie wyścigu, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest
obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany.
11.5.1.1. Po starcie i po każdym nawrocie, pływak, który jest niezdolny do odbicia się
nogą/nogami od ściany, może wykonać jeden (1) ruch ramionami, który może nie
być równoczesny, w celu przyjęcia pozycji na piersiach.
11.5.2

Ramiona muszą być przenoszone równocześnie, nad powierzchnią wody do przodu,
a następnie równocześnie do tyłu przez cały wyścig, z uwzględnieniem 11.5.5.
Interpretacja: „Ramiona muszą być przenoszone równocześnie, nad powierzchnią
wody do przodu” oznacza, że całe ramię od barku do nadgarstka, a nie tylko jego część,
musi być przenoszone nad wodą. Nie jest wymagane, aby była widoczna przestrzeń
pomiędzy ramieniem a powierzchnią wody.
11.5.2.1. Pływacy z Klas Startowych S11–12 mogą mieć trudności z przeniesieniem obu
ramion równocześnie do przodu, jeżeli są ograniczeni przez kontakt z liną torową.
Pływak nie powinien być zdyskwalifikowany, jeżeli nie zyskał przez to przewagi.
11.5.2.2. Pływacy z niepełnosprawnością wzroku dopływający do ściany przy nawrocie
lub przy zakończeniu wyścigu mogą przenieść ramiona do przodu pod powierzchnią
wody natychmiast po dotknięciu przez tappera.
11.5.2.3. Jeżeli brakuje części ramienia, pozostała część ramienia musi być przenoszona
do przodu równocześnie z drugim ramieniem.
11.5.2.4. Jeżeli pływak używa tylko jednego (1) ramienia w trakcie cyklu ruchowego (jak
określone przez Kody Wyjątków pływaka), ramię musi być przeniesione do przodu
nad powierzchnią wody. Pozycja ciała musi pozostawać w linii normalnej
powierzchni wody. Kiedy niepełnosprawność pływaka skutkuje użyciem tylko
jednego (1) ramienia, nieużywane ramię musi być ciągnięte albo wyprostowane do
przodu.
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11.5.2.5. Przy nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, pływacy bez funkcjonujących nóg
mogą wykonać połowę cyklu ruchowego ramieniem/ramionami przenosząc je do
przodu pod powierzchnią wody, w celu dotknięcia ściany.
11.5.3

Wszystkie ruchy nóg do góry i w dół muszą być równoczesne. Nogi lub stopy nie muszą
być na tym samym poziomie, ale nie mogą one wykonywać ruchów naprzemiennych
w stosunku do siebie. Ruchy nóg do stylu klasycznego nie są dozwolone.
11.5.3.1. Kiedy niepełnosprawność pływaka powoduje, że używa on tylko jednej (1)
nogi, niefunkcjonalna noga musi być ciągnięta.
Interpretacja: „musi być ciągnięta” oznacza, że noga nie zapewnia ruchu
napędzającego, ale może podążać za ruchem linii bioder i wydawać się wykonywać
ruch naprzemienny.

11.5.4

Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne
obydwiema rozłączonymi dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.
Interpretacja: "Rozłączone" oznacza, że dłonie nie mogą być ułożone jedna na drugiej.
Nie jest konieczne, aby była widoczna przestrzeń pomiędzy dłońmi. Przypadkowy
kontakt palców dłoni nie jest błędem.
11.5.4.1. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, kiedy pływak ma ramiona
różnej długości tylko dłuższe z nich musi dotknąć ściany, ale oba ramiona muszą
być wyciągnięte do przodu równocześnie.
11.5.4.2. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, pływak z górnym
kończynami zbyt krótkimi, aby wyciągnąć je powyżej głowy, musi dotknąć ściany
dowolną górną częścią ciała.
11.5.4.3. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, kiedy pływak używa tylko
jednego (1) ramienia (jak określone przez Kody Wyjątków pływaka), pływak musi
dotknąć ściany dłonią/ramieniem używaną w trakcie pływania.
11.5.4.4. Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu, kiedy pływak, który używa
obu ramion, ale ma ograniczony zakres ruchów w ramionach/łokciach, tylko
dłuższe ramię musi dotknąć ściany, ale oba ramiona muszą być wyciągnięte do
przodu równocześnie.

11.5.5

Pływacy z klas startowych S11–12 mogą mieć trudności z wykonaniem równoczesnego
dotknięcia przy nawrocie lub przy zakończeniu wyścigu, jeżeli są ograniczeni przez kontakt
z liną torową. Pływak nie powinien być zdyskwalifikowany, jeżeli nie zyskał przez to
przewagi. Po starcie i po nawrotach, pływak może wykonać pod wodą jeden (1) lub więcej
ruchów nóg i jeden (1) ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię. Dozwolone jest
całkowite zanurzenie pływaka na dystansie nie dłuższym niż 15 m po starcie i każdym
nawrocie, przed tym punktem głowa musi złamać lustro wody. Pływak musi pozostawać
wynurzony do następnego nawrotu lub finiszu.
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11.6 Styl zmienny
11.6.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema (4) stylami
w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny. Każdym
wymienionym stylem zawodnik pokonuje ćwierć (¼) dystansu.
11.6.1.1. W konkurencjach indywidualnych 150 metrów i 75 metrów stylem zmiennym,
pływak płynie trzema (3) stylami w następującej kolejności: grzbietowy, klasyczny
i dowolny. Każdym wymienionym stylem zawodnik pokonuje jedną trzecią (⅓)
dystansu.
11.6.2

W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną czterema (4) stylami
w następującej kolejności: grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny. Każdym
wymienionym stylem zawodnik pokonuje ćwierć (¼) dystansu.

11.6.3

W stylu dowolnym, pływak musi być na piersiach, za wyjątkiem, kiedy wykonuje nawrót.
Pływak musi powrócić do pozycji na piersiach przed wykonaniem jakiegokolwiek
kopnięcia lub ruchu ramieniem.

Interpretacja: Normalna pozycja na piersiach dopuszcza obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do,
lecz nie włączając 90 stopni od poziomu. Pozycja głowy nie ma znaczenia.
11.6.4

Zakończenie pływania każdym ze stylów musi się odbyć zgodnie z przepisami
obowiązującymi w danym stylu.

11.7 Sztafety
11.7.1
W każdej konkurencji sztafetowej, każdy NPC może zgłosić tylko jeden (1) zespół. Wszyscy
pływacy zgłoszeni do Zawodów przez system Klasyfikacyjny mogą brać udział
w odpowiednich konkurencjach sztafetowych.
11.7.2

Członkowie jednego (1) zespołu sztafetowego muszą posiadać tę samą sportową
narodowość.

11.7.3

Zestawienie składu zespołu sztafetowego może być zmienione pomiędzy eliminacjami
i finałami danej konkurencji. Jeżeli rozgrywane są eliminacje, medale należy przyznać
pływakom, którzy pływali w eliminacjach i/lub finałach (tj. maksymalnie wszystkim
8 pływakom).

11.7.4

Nazwiska, imiona, Klasy Startowe pływaków oraz kolejność muszą być zgłoszone na
oficjalnym formularzu zgłoszenia sztafety World Para Swimming co najmniej na godzinę
przed rozpoczęciem bloku, w którym konkurencja ma być rozgrywana. Niedopełnienie
tego obowiązku będzie skutkować wycofaniem zespołu z konkurencji i nałożeniem na NPC
kary pięćdziesięciu euro (50€). Zespół nie będzie mógł uczestniczyć w tej konkurencji.

11.7.5

Nazwiska muszą być podane zgodnie z kolejnością płynięcia, a w sztafecie stylem
zmiennym także zgodnie ze stylami.
11.7.5.1.
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Płynięcie w innej kolejności niż zgłoszona spowoduje dyskwalifikację zespołu.
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11.7.6

Zastępstwa mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku wycofania z przyczyn
medycznych dokonanych zgodnie z przepisem 6.3. Jeżeli wycofanie z przyczyn
medycznych jest zaakceptowane, nowy formularz zgłoszenia sztafety World Para
Swimming musi być dostarczony.

11.7.7

Zespoły sztafetowe są oparte o system punktowy. Klasa Startowa pływaka przekłada się
na jego wartość punktową (np. Klasa Startowa S6 jest warta sześć (6) punktów, Klasa
Startowa SB12 jest warta dwanaście (12) punktów, itd.).

11.7.8

Dla sztafet pływaków z niepełnosprawnością wzroku (sztafety 49 punktów) zespół
sztafetowy musi składać się z co najmniej jednego (1) zawodnika Klasy Startowej S/SB 11.
Pozostali trzej (3) zawodnicy mogą posiadać dowolną Klasę Startową pomiędzy S/SB 11–
13.

11.7.9

Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech (4) pływaków. Dopuszcza się rozgrywanie
sztafet mieszanych. Sztafety mieszane muszą składać z dwóch (2) mężczyzn i dwóch (2)
kobiet. Międzyczasy uzyskane w tych konkurencjach nie mogą być uznawane jako rekordy
i/lub czasy zgłoszeniowe.

11.7.10 W konkurencjach sztafetowych, drużyna pływaka, którego stopy utraciły kontakt
z platformą startową słupka, zanim poprzedzający go pływak z drużyny dotknął ściany,
będzie zdyskwalifikowana.
11.7.10.1. W konkurencjach sztafetowych pływak może startować z wody. Pływak nie
może utracić kontaktu z miejscem startowym do czasu, kiedy poprzedzający go
członek zespołu dotknie ściany, w przeciwnym wypadku drużyna zostanie
zdyskwalifikowana.
11.7.11 Każdy zespół sztafetowy, którego członek inny niż wyznaczony do płynięcia danego
odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wyścigu zanim wszyscy pływacy, wszystkich
zespołów ukończą wyścig – będzie zdyskwalifikowany.
11.7.11.1. Pływak, który startuje z wody w konkurencji sztafetowej, może wejść do wody
dopiero kiedy poprzednia zmiana sztafetowa na tym samym końcu pływalni została
wykonana.
11.7.12 Tapper może przekazać zawodnikowi informacje o zmianach sztafetowych
i kolejności/miejscu sztafety. Dodatkowy tapper może być niezbędny, jeden do dotknięcia
zawodnika kończącego swój odcinek i jeden do przeprowadzenia zmiany sztafetowej.
Przekazywanie wskazówek trenerskich nie jest dozwolone.
11.7.13 W wyścigach sztafetowych każdy inspektor nawrotów na końcu startowym pływalni,
określa, czy startujący pływak ma kontakt z platformą startową, gdy poprzedzający go
pływak dotyka ściany startowej. Gdy dostępna jest automatyczna aparatura do
sędziowania zmian w sztafecie, to powinna ona być zastosowana zgodnie z przepisem
10.10.
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11.7.14 Każdy pływak, który skończy swój odcinek w konkurencji sztafetowej, musi bezzwłocznie
opuścić pływalnię, nie przeszkadzając żadnemu innemu pływakowi, który jeszcze nie
ukończył swojego odcinka.
11.7.14.1. Pływacy z Klas Startowych S/SB1–5 mogą pozostać na swoich torach, dopóki
ostatni zawodnik z ich drużyny nie ukończy wyścigu. Zawodnik pozostający
w wodzie musi odsunąć się na niewielką odległość od końca niecki pływalni, blisko
liny torowej, ale w taki sposób, aby nie przeszkadzać zawodnikowi na sąsiednim
torze.
11.8 Wyścig
11.8.1 Wszystkie wyścigi indywidualne muszą odbywać się oddzielnie dla każdej płci.
11.8.2

Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać cały dystans.

11.8.3

Pływak musi pozostawać i ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym wystartował.
11.8.3.1. Jeżeli pływak z niepełnosprawnością wzroku, który korzysta w tym wyścigu
z tappera, wynurzy się na torze, który nie jest używany, może ukończyć wyścig na
tym torze.
11.8.3.2. Jeżeli pływak z niepełnosprawnością wzroku wynurzy się na torze, który jest
używany, preferowanym jest, aby pływak powrócił na właściwy tor. Tapper może
podać słowną instrukcję, ale tylko po wyraźnym określeniu tego zawodnika po
nazwisku, aby zapobiec rozpraszaniu lub przeszkadzaniu innym zawodnikom. Jeżeli
pływak ukończy wyścig na zajętym torze, bez przeszkadzania innemu zawodnikowi,
jego wynik będzie zaliczony.

Interpretacja: Poniższa tabela pomaga wyjaśnić przepisy 11.8.3, 11.8.3.1 i 11.8.3.2.
Zawodnik
z Taperem

Zawodnik bez
Tappera
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11.8.3.1
11.8.3.2

11.8.3
11.8.3

Wynurza się na wolnym torze
Wynurza się na zajętym torze, powinien
spróbować wrócić na swój tor, ale nie
będzie ukarany, jeżeli mu się to nie uda
Wynurza się na zajętym torze,
przeszkadza innemu zawodnikowi.
Kończy wyścig na własnym torze
Wynurza się na wolnym torze

Brak dyskwalifikacji
Brak dyskwalifikacji

Patrz 11.8.7.1
Brak dyskwalifikacji
Dyskwalifikacja

11.8.4

We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny kontakt ze
ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone zrobienie kroku
lub odbicie się od dna pływalni.

11.8.5

Podciąganie się na linie nie jest dozwolone.

11.8.6

Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne przeszkadzanie
powoduje dyskwalifikację winnego. Jeśli przewinienie jest umyślne, Sędzia Główny
powiadamia o tym NPC kraju, na terenie którego odbywa się wyścig, World Para
Swimming i NPC zawodnika, który dopuszcza się tego wykroczenia.

Strona 18
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11.8.7

Jeśli przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, Sędzia Główny może zezwolić mu
na start w kolejnym wyścigu eliminacyjnym lub gdy przewinienie nastąpi w wyścigu
finałowym lub w ostatnim wyścigu eliminacyjnym, może zarządzić powtórzenie wyścigu.
11.8.7.1. Jeśli w konkurencji dla zawodników z niepełnosprawnością wzroku
przewinienie zostanie popełnione podczas wyścigu, przez pływaka wynurzającego
się po starcie lub nawrocie na torze używanym przez innego zawodnika, lub
płynącego zbyt blisko liny torowej itp. to Sędzia Główny może zezwolić jednemu
lub wszystkim zawodnikom wystartować ponownie. Jeśli przewinienie nastąpi
w wyścigu finałowym to Sędzia Główny może zarządzić powtórzenie wyścigu.

11.8.8

Pływacy z klas startowych S11, SB11 i SM11, z wyłączeniem tych, którzy posiadają protezy
obu gałek ocznych, są zobowiązani nosić nieprzezroczyste (zaczernione) okulary w trakcie
wyścigu. Pływacy z klas startowych S11, SB11 i SM11, u których ze względu na fizyczny
stan twarzy nie jest możliwe noszenie okularów są zobowiązani zakryć oczy
nieprzezroczystą osłoną. Okulary zawodników z klas startowych S11, SB11 i SM11
powinny zostać sprawdzone po zakończeniu wyścigu.
11.8.8.1. Jeżeli okulary przypadkowo spadły w trakcie skoku lub uległy zniszczeniu
w trakcie wyścigu, pływak nie powinien zostać zdyskwalifikowany.

11.8.9

Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubioru, które pomagałyby
zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice,
łapki, płetwy, opaski czy substancje klejące). Wszystkie rodzaje taśmy, które ograniczają
niechciane ruchy są zabronione. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek
plastra o ile nie zostało to zaaprobowane zgodnie z 6.2.6.
11.8.9.1. Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie protezy, za wyjątkiem
protezy oka lub ortezy podczas wyścigu.

11.8.10 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w czasie jego
trwania, zanim wszyscy pływacy ukończą go, będzie zdyskwalifikowany w przewidzianym
dla niego następnym wyścigu.
11.8.11 Każdy pływak, który skończy swój wyścig, może bezzwłocznie opuścić pływalnię, nie
przeszkadzając żadnemu innemu pływakowi, który jeszcze nie ukończył wyścigu.
11.8.12 Na zakończenie każdego wyścigu Sędzia Główny sygnalizuje zawodnikom za pomocą
dwóch (2) krótkich gwizdków, że muszą wyjść z wody.
11.8.13 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie może być stosowane żadne urządzenie lub
system dający taki efekt.
11.8.14 Kiedy błąd sędziego następuje po błędzie zawodnika, błąd zawodnika może zostać nie
wzięty pod uwagę.
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Interpretacje Przepisów Pływania FINA
Wersja z dnia 14.09.2020

SW 4 START
SW 4.4 Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany (…)
Interpretacja
Kiedy wszyscy pływacy przyjmą „nieruchomą” pozycję (SW 4.1), każdy pływak,
rozpoczynający ruch startowy przed sygnałem startowym może zostać zdyskwalifikowany,
jeśli ten ruch został zaobserwowany i potwierdzony zarówno przez startera jak i sędziego
głównego (SW 2.1.6). Jeżeli pomiar wideo jest dostępny (FR 4.7.3), to może on zostać użyty
do zweryfikowania dyskwalifikacji.
Podstawą do dyskwalifikacji nie jest przypadkowe wpadnięcie do wody, np. w wyniku:
 poślizgnięcia się na platformie startowej,
 utraty równowagi przed przyjęciem pozycji nieruchomej,
 reakcji na czynnik zewnętrzny przypominający sygnał startowy (lampa błyskowa
aparatu fotograficznego, gwizd lub okrzyk na widowni, itp.),
 reakcji na komendę „wróć” przerywającą procedurę startu.
SW 6 STYL GRZBIETOWY
SW 6.1 (...) Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, palce obu stóp muszą
mieć kontakt ze ścianą końcową lub przednią powierzchnią płyty kontaktowej (...)

Nie należy nigdy wywierać nacisku na podporę do startu w stylu grzbietowym, kiedy jest
ustawiona pod kątem 90 stopni do powierzchni ściany końcowej / płyty kontaktowej.

1
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FR 2.10 PODPORA DO STARTU W STYLU GRZBIETOWYM
Podpora do startu w stylu grzbietowym może być użyta:
 Położenie podpory może być regulowane od 4 centymetrów powyżej do
4 centymetrów poniżej poziomu wody.
 Podpora ma co najmniej 65 centymetrów długości.
 Podpora musi mieć 8 centymetrów wysokości, 2 centymetry grubości i 10 stopni
nachylenia.

Interpretacja
Kiedy używana jest podpora do startu w stylu grzbietowym, powinna istnieć możliwość
regulacji jej położenia zgodnie z FR 2.10. Użycie podpory do startu w stylu grzbietowym
w położeniu poza tym zakresem jest niedozwolone zgodnie z przepisami FINA.
SW 7 STYL KLASYCZNY
SW 7.6 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być
równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej
lustra wody (…)
Interpretacja
„Rozłączone” oznacza, że dłonie nie mogą być nałożone jedna na drugiej. Nie jest konieczne,
aby była widoczna przestrzeń pomiędzy dłońmi. Przypadkowe stykanie się palców nie jest
błędem.
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Dozwolone:

Nieprawidłowo: jedna dłoń na drugiej

Dotyczy również przepisu SW 8.4.
SW 8 STYL MOTYLKOWY
SW 8.2 Oba ramiona muszą być przenoszone równocześnie, nad powierzchnią wody do
przodu, a następnie równocześnie, pod powierzchnią wody do tyłu przez cały wyścig,
z uwzględnieniem SW 8.5.
Interpretacja
Nie jest konieczne, aby ramię było całkowicie nad powierzchnią wody i aby była widoczna
przestrzeń pomiędzy ramieniem a lustrem wody. Wystarczy, aby ramię łamało lustro wody
i było co najmniej częściowo nad powierzchnią wody.
SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być
równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.
Interpretacja
„Rozłączone” oznacza, że dłonie nie mogą być nałożone jedna na drugiej. Nie jest konieczne,
aby była widoczna przestrzeń pomiędzy dłońmi. Przypadkowe stykanie się palców nie jest
błędem.
3
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SW 9 STYL ZMIENNY
SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema stylami
w następującej kolejności: motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny. Każdym
wymienionym stylem zawodnik pokonuje 1/4 dystansu.
SW 9.3 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy płyną czterema stylami
w następującej kolejności: grzbietowy, klasyczny, motylkowy i dowolny. Każdym
wymienionym stylem zawodnik pokonuje ćwierć (1/4) dystansu.
SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik może płynąć każdym
sposobem; wyjątek stanowią konkurencje stylu zmiennego indywidualnie lub sztafetowo,
gdzie styl dowolny oznacza każdy sposób pływania inny niż grzbietowy, klasyczny lub
motylkowy.
SW 9.2 W stylu dowolnym, pływak musi być na piersiach, za wyjątkiem, kiedy wykonuje
nawrót. Pływak musi powrócić do pozycji na piersiach przed wykonaniem jakiegokolwiek
kopnięcia lub ruchu ramieniem.
Interpretacja
Zgodnie z przepisami FINA w konkurencjach stylu zmiennego każdy styl musi obejmować
ćwierć (1/4) dystansu (SW 9.1 i 9.3), a odcinek stylu dowolnego musi być pokonany innym
sposobem niż właściwym dla stylu grzbietowego, klasycznego lub motylkowego (SW 5.1).
Styl grzbietowy zdefiniowany jest przez położenie ciała w pozycji na plecach (SW 6.2), z tym,
że na odcinku stylu dowolnego w konkurencjach stylu zmiennego dopuszczalne jest
przebywanie na plecach w trakcie wykonywania nawrotu (SW 9.2).
Styl klasyczny zdefiniowany jest przez cykl ruchowy ramion i nóg (SW 7.2), a także opis ruchu
ramion i nóg (SW 7.2–7.5).
Styl motylkowy zdefiniowany jest przez opis ruchu ramion i nóg (SW 8.2–8.3).
Na odcinku stylu dowolnego w konkurencjach stylu zmiennego dozwolone jest:
 odbicie się w pozycji na plecach, jeżeli zawodnik powróci do pozycji na piersiach
przed rozpoczęciem jakiegokolwiek kopnięcia lub ruchu ramieniem,
 wykonywanie kopnięć delfinowych w położeniu na piersiach.
Podstawą do dyskwalifikacji jest:
 wykonanie ruchu ramieniem lub kopnięcia podczas przebywania w pozycji na
plecach,
 wykonanie pełnego cyklu ruchowego ramion i nóg jak do stylu klasycznego,
 wykonanie łącznie ruchów ramion i nóg jak do stylu motylkowego.
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SW 10 WYŚCIG
SW 10.8 (…) Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to
zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.
Interpretacja
Na zawodach krajowych decyzję o zezwoleniu na użycie plastra w trakcie wyścigu podejmuje
sędzia główny po ewentualnej konsultacji z opieką medyczną zawodów. Użycie plastrów
w trakcie wyścigu powinno być dozwolone w następujących sytuacjach:
1. Plastry opatrunkowe w celu ochrony i/lub zamknięcia ran.
2. Plastrowanie palców dłoni lub stóp, jednak nie więcej niż dwóch (2) palców ze sobą.
3. Plastry zabezpieczające bransoletki medyczne, wisiorki, przedmioty religijne itp.
4. Plastry zabezpieczające urządzenia medyczne, np. pompy insulinowe, worki stomijne
itp.
Nie jest dozwolone w żadnym przypadku użycie plastrów w trakcie wyścigu w następujących
sytuacjach (nawet gdy zawodnik posiada zaświadczenia od lekarza):
1. Plastrowanie dynamiczne (Kinesio Taping).
2. Inne plastry mające na celu ucisk lub wsparcie mięśni, więzadeł, ścięgien lub stawów.

Opracowanie: Jakub Krzywda, Członek ds. Szkoleniowych PKS PZP
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2.1 Przepisy dotyczące obiektów FINA
WSTĘP
Celem przepisów dotyczących obiektów sportowych jest zapewnienie najlepszych możliwych
warunków do przeprowadzania zawodów i treningu. Niniejsze przepisy nie zmierzają do zarządzania
kwestiami dotyczącymi korzystania z obiektów przez ogół użytkowników. Kontrola nad obiektami
w zakresie nadzoru nad użytecznością publiczną oraz odpowiedzialność za nią należy do właściciela
obiektu lub organu kontrolującego.
FR 1. UWAGI OGÓLNE
FR 1.1 Olimpijskie standardy pływalni FINA.
Wszystkie mistrzostwa świata (z wyjątkiem mistrzostw świata masters) i igrzyska olimpijskie
muszą być organizowane na pływalniach, które spełniają wymagania ujęte w Przepisach FR 3,
FR 6, FR 8 i FR 11.
FR 1.2 Ogólne standardy pływalni FINA.
Pozostałe imprezy FINA muszą być organizowane na pływalniach spełniających olimpijskie
standardy pływalni FINA, ale Biuro może uchylić pewne standardy w stosunku do istniejących
pływalni, jeśli one w sposób istotny nie przeszkadzają w organizacji zawodów.
FR 1.3 Minimalne standardy pływalni FINA.
Wszystkie pozostałe imprezy organizowane zgodnie z przepisami FINA muszą być
organizowane na pływalniach spełniających wszystkie minimalne standardy zawarte w tych
przepisach dotyczących obiektów sportowych.
FR 1.4 Aby chronić zdrowie i dbać o bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni dla celów
rekreacyjnych, treningu i zawodów, właściciele pływalni publicznych oraz tych
przeznaczonych wyłącznie do treningu i zawodów muszą spełniać wymagania określone
przez prawo i resort zdrowia kraju, w którym pływalnia jest usytuowana.
FR 1.5 Nowe wyposażenie pływalni na zawody (np. słupki startowe, liny torowe, itd.) muszą
być dostępne przed 1-szym stycznia w roku igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata FINA.
FR 2. PŁYWALNIE
FR 2.1 Długość
FR 2.1.1 50.000 metrów. Jeżeli płyty kontaktowe Automatycznej Aparatury do
Sędziowania są zainstalowane na ścianie startowej, lub dodatkowo na ścianie
nawrotowej, pływalnia musi być takiej długości, aby zagwarantować wymaganą
odległość 50.000 metrów między dwoma płytami. Patrz rysunek SW 1
FR 2.1.2 25,000 metrów. Jeżeli płyty kontaktowe Automatycznej Aparatury do
Sędziowania są zainstalowane na ścianie startowej, lub dodatkowo na ścianie
nawrotowej, pływalnia musi być takiej długości, aby zagwarantować wymaganą
odległość 25,000 metrów między dwoma płytami. Patrz rysunek SW 6, SW 7
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FR 2.2 Tolerancja długości
FR 2.2.1 Pływalnie 50 metrowe
Dopuszczalna tolerancja dla pływalni 50.00 m wynosi +0.010, -0.000 metrów gdy
płyty kontaktowe są zainstalowane.
Sposób pomiaru tolerancji:
Dla pływalni z płytami kontaktowymi Automatycznej Aparatury do Sędziowania
zainstalowanymi na obu końcach pływalni odległość od ściany do ściany powinna
wynosić: Minimalnie 50.020 metrów / Maksymalnie 50.030 metrów.
Tolerancja musi być stała od 0.300 metra powyżej do 0.800 metra poniżej
powierzchni wody.
Powyższe wymiary powinny być zatwierdzone przez uprawnionego geodetę kraju,
w którym znajduje się pływalnia. Patrz rysunek SW 1
FR 2.2.2 Pływalnie 25 metrowe
Dopuszczalna tolerancja dla pływalni 25.00 m wynosi +0.010, -0.000 metrów gdy
płyty kontaktowe są zainstalowane
Sposób pomiaru tolerancji:
Dla pływalni z płytami kontaktowymi Automatycznej Aparatury do Sędziowania
zainstalowanymi na obu końcach pływalni odległość od ściany do ściany powinna
wynosić: Minimalnie 25.020 metrów / Maksymalnie 25.030 metrów.
Dla pływalni z płytami kontaktowymi Automatycznej Aparatury do Sędziowania
zainstalowanymi na jednym końcu pływalni odległość od ściany do ściany powinna
wynosić: Minimalnie 25.010 metrów / Maksymalnie 25.020 metrów.
Tolerancja musi być stała od 0.300 metra powyżej do 0.800 metra poniżej
powierzchni wody.
Powyższe wymiary powinny być zatwierdzone przez uprawnionego geodetę kraju,
w którym znajduje się pływalnia. Patrz rysunek SW 6, SW 7
FR 2.3 Głębokość
Minimalna głębokość 1.35 metra rozciągająca się na odcinku od 1.0 metra do co najmniej
6.0 metra od ściany końcowej jest wymagana dla pływalni ze słupkami startowymi. Na
pozostałej części wymagana jest głębokość minimum 1.0 metra.
FR 2.4 Ściany
FR 2.4.1 Ściany końcowe powinny być pionowe, równoległe i tworzyć kąty proste
(90 stopni) z kierunkiem pływania oraz z powierzchnią wody. Powinny być
zbudowane z twardego materiału o nieśliskiej powierzchni. Taka ściana powinna
sięgać 0.8 metra poniżej powierzchni wody tak, aby umożliwić pływakowi dotknięcie
jej i odepchnięcie się od niej przy nawrocie bez żadnego niebezpieczeństwa.
Dopuszczalna tolerancja dla pionowych ścian wynosi ±0.3 stopnia.
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FR 2.4.2 Listwy wypoczynkowe wzdłuż ścian pływalni są dozwolone. Nie mogą one
znajdować się na głębokości mniejszej niż 1.2 metra poniżej powierzchni wody
i mogą mieć szerokość od 0.1 metra do 0.15 metra. Zarówno wewnętrzne jak
i zewnętrzne listwy wypoczynkowe są dopuszczalne, jednakże wewnętrzne listwy
wypoczynkowe są preferowane.
FR 2.4.3 Przelewy mogą być umieszczone na wszystkich czterech ścianach pływalni.
Jeżeli przelewy są zainstalowane na ścianach końcowych, to muszą być tak
umieszczone, aby można było umocować płyty kontaktowe do wymaganej wysokości
0.3 metra powyżej powierzchni wody. Muszą one być przykryte odpowiednią siatką
lub ekranem.
FR 2.5 Tory powinny być co najmniej na 2.5 metra szerokie z dwoma pasami o szerokości co
najmniej 0.2 metra każdy na zewnątrz pierwszego i ostatniego toru.
FR 2.6 Liny torowe
FR 2.6.1 Główną funkcją lin torowych jest nie tylko rozdzielenie torów ale również
redukcja falowania. Lina torowa powinna mieć właściwości redukujące fale
przedostające się na drugą stronę liny lub odbijające się z powrotem na tor.
Na pływalni 8 torowej, liny torowe muszą być przeciągnięte na całej długości toru
a komponenty nie spełniające funkcji redukującej falowanie, takie jak sprężyny
napinające oraz szpula odbiorcza, powinny mierzyć mniej niż 200 mm na każdym
z końców liny.
Liny torowe powinny być przymocowane na obu krańcach pływalni do haków
zagłębionych w ścianach. Jeżeli haki umieszczone są na pomoście pływalni powinna
być użyta mocna i nieelastyczna przedłużka. Zainstalowana lina torowa powinna
pozostawać w wodzie. Hak, włącznie z przedłużką, nie może wystawać więcej niż
10 mm do środka niecki. Hak nie powinien wpływać na długość liny torowej o więcej
niż ±10 mm na każdym z końców liny.
Haki muszą być zamocowane tak, aby elementy redukujące falowanie na każdym
końcu pływalni były w 50% poniżej powierzchni wody. Haki powinny być
zainstalowane w taki sposób aby wytrzymać naprężenie 20 kN. Każda lina torowa
musi składać się z elementów redukujących falowanie na całej długości, mających
średnicę minimum 0.15 metra. Konstrukcja dysków i pływaków powinna być taka,
aby pływaki same w sobie nie wpływały na długość liny torowej. Pływak powinien
stanowić integralną część pomiędzy dwoma dyskami. Lina torowa na całej długości
powinna mieć ujemną pływalność w taki sposób, aby co najmniej połowa do
maksymalnie dwóch trzecich wysokości elementów redukujących falowanie
znajdowała się pod powierzchnią wody.
Szpula odbiorcza liny torowej powinna wymagać narzędzia do zablokowania
naprężenia we właściwej pozycji i zapobiegania nieautoryzowanemu manipulowaniu.
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Lina torowa musi być wyposażona w sprężynę naciągową, przejmującą nagłe wysokie
obciążenia punktowe oraz drut wytrzymujący siłę rozciągającą o wartości 12 kN.
Kolory lin na pływalni muszą być jak następuje:
 Dwie (2) ZIELONE liny na torach 1 i 8
 Cztery (4) NIEBIESKIE liny na torach 2, 3, 6 i 7
 Trzy (3) ŻÓŁTE liny na torach 4 i 5
Elementy w odległości 5.0 metrów od każdej ze ścian końcowych muszą być koloru
CZERWONEGO.
Nie może być więcej niż jedna lina torowa pomiędzy torami. Liny muszą być mocno
naciągnięte i naprężenie powinno wynosić 1-1.2 kN.
Patrz rysunek SW 1, SW 6, SW 7
FR 2.6.2 Na wysokości oznaczenia 15-tego metra z każdego końca pływalni elementy
muszą być innego koloru niż otaczające elementy.
FR 2.6.3 Na pływalniach 50 metrowych elementy muszą zaznaczać innym kolorem
odległość 25 metrów.
FR 2.6.4 Numery torów z miękkiego tworzywa mogą być umieszczone na linach
torowych na starcie i na końcu nawrotowym pływalni.
FR 2.6.5 Wymiary oznaczeń toru należy czytać w powiązaniu z FR 2.6.6.
Patrz rysunek SW 1, SW 6, SW 7
FR 2.6.6 Schematy pływalni
Patrz rysunek SW 1, Pływalnia 50m dla igrzysk olimpijskich
Patrz rysunek SW 6, SW 7, Pływalnia 25m
FR 2.7 Słupki startowe
Słupki startowe muszą być sztywne i nie mogą dawać efektu sprężystości. Wysokość słupka
startowego ponad powierzchnię wody powinna wynosić od 0.5 metra do 0.75 metra.
Powierzchnia słupka powinna wynosić co najmniej 0.5 metra x 0.5 metra i być pokryta
przeciwślizgowym materiałem.
Maksymalne pochylenie w kierunku wody nie może przekroczyć 10 stopni. Słupek startowy
może posiadać regulowany podnóżek. Słupek musi być tak skonstruowany, aby pozwalał
pływakowi, podczas startu z niego, na uchwyt dłoni z przodu i z jego boków. Jeżeli grubość
platformy startowej przekracza 0.04 metra, zalecane jest, aby były wycięte uchwyty
0.03 metra poniżej platformy startowej. Uchwyty powinny być szerokie przynajmniej na
0.1 metra po obu bokach słupka w przedniej części oraz z przodu słupka o szerokości
0.4 metra.
Uchwyty na dłonie do startu ze słupka mogą być zainstalowane z boków słupka startowego.
Uchwyty do startu w stylu grzbietowym muszą być umieszczone na wysokości od 0.3 metra
do 0.6 metra nad powierzchnią wody poziomo i pionowo. Uchwyty te muszą być równoległe
do powierzchni ściany i nie mogą wystawać poza nią w kierunku wody.
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Minimalna głębokość 1.35 metra rozciągająca się na odcinku od 1.0 metra do co najmniej
6.0 metra od ściany końcowej jest wymagana dla pływalni ze słupkami startowymi.
Wyświetlacze elektroniczne mogą być zainstalowane pod platformami startowymi. Błyskanie
nie jest dozwolone. Cyfry nie mogą się zmieniać w czasie startu do stylu grzbietowego.
Patrz rysunek SW 1, SW 6, SW 7
FR 2.8 Numeracja
Każdy słupek startowy musi posiadać numer na wszystkich 4 stronach, wyraźnie widoczny.
Zalecane jest, aby tor numer 0 znajdował się z prawej strony, gdy stoi się na starcie twarzą do
pływalni z wyjątkiem dystansów 50 m, które mogą rozpoczynać się z drugiej strony. Płyty
kontaktowe mogą być numerowane w części szczytowej.
FR 2.9 Oznaczenia do nawrotów w stylu grzbietowym
Linki z chorągiewkami muszą być zawieszone w poprzek pływalni na wysokości 1.8 metra nad
powierzchnią wody, zamocowane na stojakach w odległości 5 metrów od obu końców
pływalni. W odległości 15 metrów od każdego końca pływalni muszą być umieszczone znaki,
a tam, gdzie to jest możliwe także na każdej linie torowej.
FR 2.10 Podpora do startu w stylu grzbietowym
Podpora do startu w stylu grzbietowym może być użyta:
 Położenie podpory może być regulowane od 4 centymetrów powyżej do
4 centymetrów poniżej poziomu wody.
 Podpora ma co najmniej 65 centymetrów długości.
 Podpora musi mieć 8 centymetrów wysokości, 2 centymetry grubości i 10 stopni
nachylenia.
Patrz rysunek

FR 2.11 Linka falstartowa może być zawieszona na wysokości nie mniej niż 1.2 metra
w poprzek pływalni na stojakach umieszczonych w odległości 15.0 metrów od linii startu.
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Powinna ona być przymocowana do stojaków przy pomocy szybko zwalniającego
mechanizmu. Po opuszczeniu do wody, linka powinna pokrywać wszystkie tory.
Patrz rysunek w FR 2.6.6.
Patrz rysunek SW 1, SW 6, SW 7.
FR 2.12 Wymagania dotyczące wody
FR 2.12.1 Temperatura wody
Temperatura wody musi wynosić od 25˚C do 28˚C.
FR 2.12.2 Ruchy wody
W czasie zawodów woda w pływalni musi być utrzymana na stałym poziomie bez
znacznego przepływu.
W celu utrzymania poziomu wody, zapewnienia przejrzystości wody i biorąc pod
uwagę przepisy o ochronie zdrowia obowiązujące w danym kraju, dopływ i odpływ
wody musi być regulowany następująco:




220 do 250 m3/h dla pływalni 50.00 m
150 do 180 m3/h dla pływalni 33.33 m
120 do 150 m3/h dla pływalni 25.00 m

Podczas codziennego użytkowania, dopływ i odpływ wody musi być zgodny
z przepisami o ochronie zdrowia obowiązującymi w danym kraju.
Przy tym tempie wymiany, dystrybucja wody musi być taka, że nie powstają przez to
znaczne prądy lub zawirowania.
„Znaczne prądy” są zdefiniowane jako ruch wody, który jest w stanie przesunąć
pływającą piłkę do koszykówki (wypełnioną 6 litrami wody dla uzyskania
odpowiedniej pływalności) w jednym kierunku o więcej niż 1.25 m w 60 sekund.
W praktyce pomiar dokonuje się poprzez zainstalowanie dwóch pływających lin
w poprzek toru (aby uzyskać kwadrat o boku 2.5 m, patrz rysunek poniżej)
a następnie umieścić piłkę do koszykówki na środku kwadratu. Jeżeli piłka nie dotknie
żadnej z czterech lin w ciągu 60 sekund, poziom zawirowań jest prawidłowy.
Pomiar powinien być powtórzony na torach 1, 3, 6, 8 po obu stronach pływalni,
5 metrów od ścian końcowych.
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FR 2.12.3 Zasolenie wody
Rekordy świata i rekordy świata juniorów mogą być ustanawiane tylko w wodzie
o stężeniu soli poniżej 3 gramów na litr.
Rekordy świata ustanowione w jakimkolwiek rodzaju wody morskiej lub oceanicznej
nie będą uznawane.
FR 2.13 Oświetlenie
Natężenie oświetlenia nad słupkami startowymi i krańcami pływalni przy nawrotach nie może
być mniejsze niż 600 luksów.
FR 2.14 Oznaczenie torów powinno być w ciemnym, kontrastowym kolorze, umieszczone na
dnie pływalni na środku każdego toru.
Szerokość:
minimum 0.2 metra, maksimum 0.3 metra.
Długość:
46.0 metra na pływalniach 50 metrowych;
21.0 metra na pływalniach 25 metrowych.
Każda linia toru powinna kończyć się w odległości 2.0* metrów od ściany krańcowej pływalni
wyraźną linią poprzeczną o długości 1.0 metra i o tej samej szerokości co linie toru. Na
ścianach krańcowych lub na płytach kontaktowych powinny być oznaczone linie tej samej
szerokości co linie toru. *Tolerancja długości pływalni musi być wzięta pod uwagę.
Powinny one przebiegać bez przerw od krawędzi pływalni do dna pływalni maksymalnie do
3 metrów. Linia poprzeczna o długości 0.5 metra powinna być umieszczona na głębokości
0.3 metra poniżej powierzchni wody, mierząc od środkowego punktu linii poprzecznej.
Na 50 i 25 metrowych pływalniach oddawanych do użytku po 1 stycznia 2006, w odległości
15 metrów od każdej ściany szczytowej pływalni musi być linia poprzeczna o długości
0.5 metra. Od października 2013 ta odległość powinna być mierzona pomiędzy ścianą
szczytową i punktem środkowym poprzecznej linii.
Patrz rysunek SW 1, SW 6, SW 7
Dla pływalni z ruchomymi pomostami, oznaczenie torów powinno być jak pokazano na
rysunku SW 8
FR 2.15 Pomosty
Jeżeli pomost służy jako ściana nawrotowa, musi rozciągać się na całą szerokość pływalni
i stanowić trwałą, gładką, nieśliską, stabilną pionową powierzchnię, do której można
zamontować płyty kontaktowe, sięgającą nie mniej niż 0.8 metra poniżej i 0.3 metra powyżej
powierzchni wody, i musi być pozbawiony niebezpiecznych otworów poniżej oraz powyżej
linii wody, w które mogłyby dostać się dłonie, stopy, palce nóg lub rąk pływaka. Pomosty
muszą być tak zaprojektowane, żeby umożliwiały swobodny ruch sędziów wzdłuż nich, nie
powodujący znacznych prądów lub zawirowań wody.
FR 3 PŁYWALNIE PRZEZNACZONE DO ORGANIZOWANIA IGRZYSK OLIMPIJSKICH I MISTRZOSTW ŚWIATA
Długość: 50.0 metrów pomiędzy płytami kontaktowymi Automatycznej Aparatury do Sędziowania,
z wyjątkiem mistrzostw świata na pływalni 25 metrowej, gdzie powinno być 25.0 metrów odległości
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pomiędzy płytami kontaktowymi Automatycznej Aparatury do Sędziowania na ścianie startowej
i ścianą nawrotową lub płytami kontaktowymi na ścianie nawrotowej.
FR 3.1 Tolerancja długości według FR 2.2.1
FR 3.2 Szerokość:
Igrzyska olimpijskie
 Niecki stałe: 25.00 metrów
 Niecki tymczasowe: 25.00 metrów
Mistrzostwa świata
 Niecki stałe: 25.00 metrów
 Niecki tymczasowe: 26.00 metrów
FR 3.3 Głębokość: 2 metry (minimum); 3 metry zalecane, jeżeli pływalnia jest używana do
rozgrywania wielu dyscyplin tj. pływania synchronicznego.
FR 3.4 Ściany: według FR 2.4.1.
FR 3.5 Pływalnie dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata muszą być wyposażone w ściany
z górnymi przelewami (płaskie na całej długości) na obu końcach.
FR 3.6 Liczba torów:



8 torów dla igrzysk olimpijskich
10 torów dla mistrzostw świata

FR 3.7 Tory
FR 3.7.1 Igrzyska Olimpijskie. Szerokość torów musi wynosić 2.5 metra z dwoma
przestrzeniami o szerokości 2.5 metra na zewnątrz torów 1 i 8. Muszą być liny
torowe oddzielające te przestrzenie od torów 1 i 8. Patrz rysunek SW 1
FR 3.7.2 Mistrzostwa Świata. Dla stałych niecek szerokość torów od 1 do 8 musi
wynosić 2.5 metra oraz tory 0 i 9 powinny mieć szerokość 2.4 metra z dwoma
przestrzeniami o szerokości 0.1 metra na zewnątrz torów 0 i 9. Musi być lina torowa
oddzielająca te przestrzenie od torów 0 i 9. Patrz rysunek SW 2, SW 4
Dla tymczasowych niecek szerokość torów musi wynosić 2.5 metra z dwoma
przestrzeniami o szerokości 0.5 metra na zewnątrz torów 0 i 9. Musi być lina torowa
oddzielająca te przestrzenie od torów 0 i 9. Patrz rysunek SW 3, SW 5
FR 3.8 Liny torowe: Główną funkcją lin torowych jest nie tylko rozdzielenie torów ale również
redukcja falowania. Lina torowa powinna mieć właściwości redukujące fale przedostające się
na drugą stronę liny lub odbijające się z powrotem na tor.
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Na pływalni 8 torowej, liny torowe muszą być przeciągnięte na całej długości toru
a komponenty nie spełniające funkcji redukującej falowanie, takie jak sprężyny napinające
oraz szpula odbiorcza, powinny mierzyć mniej niż 200 mm na każdym z końców liny.
Liny torowe powinny być przymocowane na obu krańcach pływalni do haków zagłębionych
w ścianach. Jeżeli haki umieszczone są na pomoście pływalni powinna być użyta mocna
i nieelastyczna przedłużka. Zainstalowana lina torowa powinna pozostawać w wodzie. Hak,
włącznie z przedłużką, nie może wystawać więcej niż 10 mm do środka niecki. Hak nie
powinien wpływać na długość liny torowej o więcej niż ±10 mm na każdym z końców liny.
Haki muszą być zamocowane tak aby elementy redukujące falowanie na każdym końcu
pływalni były w 50% poniżej powierzchni wody. Haki powinny być zainstalowane w taki
sposób aby wytrzymać naprężenie 20 kN. Każda lina torowa musi składać się z elementów
redukujących falowanie na całej długości, mających średnicę minimum 0.15 metra.
Konstrukcja dysków i pływaków powinna być taka, aby pływaki same w sobie nie wpływały
na długość liny torowej. Pływak powinien stanowić integralną część pomiędzy dwoma
dyskami. Lina torowa na całej długości powinna mieć ujemną pływalność w taki sposób, aby
co najmniej połowa do maksymalnie dwóch trzecich wysokości elementów redukujących
falowanie znajdowała się pod powierzchnią wody.
Szpula odbiorcza liny torowej powinna wymagać narzędzia do zablokowania naprężenia we
właściwej pozycji i zapobiegania nieautoryzowanemu manipulowaniu. Lina linowa musi być
wyposażona w sprężynę naciągową, przejmującą nagłe wysokie obciążenia punktowe oraz
drut wytrzymujący siłę rozciągającą o wartości 12 kN.
Elementy w odległości 5.0 metrów od każdej ze ścian końcowych muszą być koloru
CZERWONEGO.
Nie może być więcej niż jedna lina torowa pomiędzy torami. Liny muszą być mocno
naciągnięte i naprężenie powinno wynosić 1-1.2 kN.
Patrz rysunek SW 1, SW 2, SW 3, SW 8
Igrzyska olimpijskie
Na pływalni (8) ośmiotorowej kolory lin muszą być jak następuje:
 Dwie (2) ZIELONE liny na torach 1 i 8
 Sześć (6) NIEBIESKIE liny na torach 2, 3, 6 i 7
 Trzy (3) ŻÓŁTE liny na torach 4 i 5
Mistrzostwa świata
Na pływalni (10) dziesięciotorowej kolory lin muszą być jak następuje:
 Dwie (2) ZIELONE liny na torach 0 i 9
 Sześć (6) NIEBIESKIE liny na torach 1, 2, 3, 6, 7 i 8
 Trzy (3) ŻÓŁTE liny na torach 4 i 5
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FR 3.9 Słupki startowe: według FR 2.7.
Z wyjątkiem powierzchni startowej, która wynosi przynajmniej 0.5 metra szerokości
x 0.6 metra długości i jest pokryta przeciwślizgowym materiałem. Musi być zainstalowane
urządzenie oceny przedwczesnej zmiany sztafetowej.
FR 3.10 Numeracja: według FR 2.8.
FR 3.11 Oznaczenia dla nawrotów stylu grzbietowego: według FR 2.9.
Linki z chorągiewkami muszą się znajdować na wysokości 1.80 metra nad powierzchnią wody.
Trójkątne chorągiewki są przymocowane do linki krawędzią o długości 20 cm,
a długość pozostałych krawędzi wynosi 40 cm. Odległość między chorągiewkami wynosi
25 cm. Jeżeli chorągiewki mają nadrukowane lub podtrzymują/noszą jakiekolwiek
oznakowanie to musi ono być wcześniej zaaprobowane przez FINA.
FR 3.12 Podpora do startu w stylu grzbietowym: według FR 2.10
FR 3.13 Linka falstartowa: według FR 2.11
FR 3.14 Temperatura wody: według FR 2.12
FR 3.15 Oświetlenie: natężenie oświetlenia nad całą pływalnią nie może być mniejsze niż
1500 luksów.
FR 3.16 Oznakowania torów: według FR 2.14. Odległość pomiędzy środkami sąsiednich
torów wynosi 2.5 metra.
FR 3.17 Jeżeli pływalnia i basen do skoków są usytuowane we wspólnej strefie, minimalna
odległość między nimi wynosi 5 metrów. Na pływalniach oddawanych do użytku po 1 stycznia
2014 minimalna odległość wynosi 8 metrów, jednakże 10 metrów jest preferowane.
FR 4 AUTOMATYCZNA APARATURA DO SĘDZIOWANIA
FR 4.1 Automatyczna i półautomatyczna Aparatura do Sędziowania mierzy czas każdego
pływaka i ustala względną kolejność miejsc na mecie. Ustalanie kolejności i pomiar czasu
powinno odbywać się z dokładnością do dwóch miejsc dziesiętnych (1/100 sekundy).
Zainstalowana aparatura nie może przeszkadzać pływakom przy starcie i nawrotach, ani
zakłócać funkcjonowania systemu przelewowego.
FR 4.2 Aparatura musi:
FR 4.2.1 Być uruchamiana przez startera.
FR 4.2.2 Mieć zasłonięte (jeżeli to możliwe) wszelkie przewody elektryczne na
pomoście pływalni.
FR 4.2.3 Umożliwiać wyświetlanie wszystkich zanotowanych informacji dla każdego
toru w układzie miejsc i torów.
FR 4.2.4 Zapewnić łatwe odczytywanie czasu pływaka.
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FR 4.3 Urządzenia startowe
FR 4.3.1 Starter powinien posiadać mikrofon do podawania ustnych poleceń.
FR 4.3.2 Jeżeli jest stosowany pistolet to musi on być z przetwornikiem.
FR 4.3.3 Mikrofon i przetwornik muszą być połączone z głośnikami przy każdym
słupku startowym, gdzie komenda i sygnał startowy będzie słyszalny jednakowo
i równocześnie przez każdego pływaka.
FR 4.4 Płyty kontaktowe
FR 4.4.1 Minimalne wymiary płyt kontaktowych wynoszą: 2.4 metra szerokości,
0.9 metra wysokości, a ich grubość musi wynosić 0.01 metra gdy płyta jest zamknięta
(i pomiar czasu jest zatrzymany).
Muszą one sięgać 0.3 metra ponad i 0.6 metra poniżej powierzchni wody. Aparatura
na każdym torze musi być podłączona niezależnie tak, aby ją można było kontrolować
osobno. Powierzchnia płyt kontaktowych musi być jasnego koloru i musi być
oznakowana liniami przewidzianymi dla ścian pływalni.
FR 4.4.2 Mocowanie – Płyty kontaktowe muszą być przymocowane nieruchomo na
środku torów. Płyty kontaktowe mogą być przenośne, aby można je było zdejmować,
gdy nie ma zawodów.
FR 4.4.3 Czułość – Czułość płyt kontaktowych musi być taka, aby nie dały się
uruchomić przez falowanie wody, lecz pod wpływem lekkiego dotknięcia dłonią. Płyty
muszą być czułe na górnej krawędzi.
FR 4.4.4 Oznakowanie – Oznakowanie na płytach musi być zgodne i nakładać się na
oznaczenia istniejące na ścianie pływalni; obwód i krawędzie płyt muszą być
oznaczone 0.025 metra czarną obwódką.
FR 4.4.5 Bezpieczeństwo – Płyty muszą być zabezpieczone przed możliwością
elektrycznego porażenia i nie mogą mieć ostrych krawędzi.
FR 4.5 Przy półautomatycznej aparaturze, sędziowie mierzący czas muszą wyłączyć aparaturę
przyciskiem w momencie dotknięcia ściany pływalni przez pływaka na zakończenie wyścigu.
FR 4.6 Przy zainstalowaniu automatycznej aparatury, niezbędne minimum wyposażenia
stanowią następujące akcesoria:
FR 4.6.1 Wydruk wszystkich informacji, które mogą być odtworzone w czasie
kolejnego wyścigu.
FR 4.6.2 Tablica świetlna dla widzów.
FR 4.6.3 Urządzenie do sędziowania zmian w sztafecie z dokładnością do
1/100 sekundy. Gdy są zainstalowane górne kamery obraz z nich może być
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przeglądany jako dodatek do oceny zmian sztafetowych przez system automatyczny.
Odnośnie dopuszczalnych różnic w czasach zmian sztafetowych powinno się
skonsultować z producentem urządzenia.
FR 4.6.4 Automatyczny licznik długości.
FR 4.6.5 Czytnik części dystansu.
FR 4.6.6 Podsumowanie komputerowe.
FR 4.6.7 Korektor błędnego dotknięcia.
FR 4.6.8 Możliwość automatycznego przełączenia na zasilanie z ładowalnych
akumulatorów.
FR 4.7 Dla igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata niezbędne są ponadto:
FR 4.7.1 Tablica świetlna dla widzów musi zawierać przynajmniej dwanaście (12)
trzydziestodwuznakowych (32) linii, mogących wyświetlać zarówno litery jak i cyfry.
Każdy znak musi mieć minimalną wysokość 360 mm. Każda linia – matryca tablicy
musi mieć możliwość przesuwania w dół i w górę, z opcją migania. Każda cała
matryca tablicy musi być programowalna z możliwością pokazywania animacji.
Minimalny rozmiar tablicy to 7.5 metra szerokości i 4.5 metra wysokości.
FR 4.7.2 Klimatyzowane pomieszczenie kontrolne o wymiarach przynajmniej
6.0 metra x 3.0 metra usytuowane miedzy 3.0 metra a 5.0 metra od ściany finiszowej
z niezakłóconym widokiem na ścianę finiszową w czasie całego wyścigu. Sędzia
główny musi mieć łatwy dostęp do pomieszczenia kontrolnego w czasie całych
zawodów. Poza czasem zawodów pomieszczenie kontrolne musi mieć możliwość
zabezpieczenia.
FR 4.7.3 Pomiar wideo.
FR 4.8 Jako wsparcie do Automatycznej Aparatury do Sędziowania może być zastosowana, na
zawodach FINA i innych głównych imprezach, aparatura półautomatyczna, o ile są po trzy
przyciski na torze, a każdy obsługiwany przez oddzielnego sędziego (w którym to przypadku
inni sędziowie finiszu nie są wymagani). Inspektor nawrotów może obsługiwać jeden
z przycisków.
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2.2 Przepisy dotyczące obiektów World Para Swimming
ZAŁĄCZNIK 2: OBIEKTY
Celem przepisów dotyczących obiektów sportowych jest zapewnienie najlepszych możliwych
warunków do przeprowadzania Zawodów i treningu. Niniejsze przepisy nie zmierzają do zarządzania
kwestiami dotyczącymi korzystania z obiektów przez ogół użytkowników. Kontrola nad obiektami
w zakresie nadzoru nad użytecznością publiczną oraz odpowiedzialność za nią należy do właściciela
obiektu lub organu kontrolującego.
Przepisy dotyczące obiektów stanowią część Przepisów i Regulaminów World Para Swimming i są
przedstawione w Załączniku 2: Obiekty.
1.1.4.Wszystkie pływalnie i budynki powinny być przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
1.1.6.Maty powinny być umieszczone na brzegach pływalni przy zewnętrznych torach,
w odległości jednego (1) metra od każdego końca pływalni. Każda mata powinna mieć
minimalnie jeden (1) metr szerokości i dwa (2) metry długości.
1.2.8.2. Oznaczenia do nawrotów w stylu grzbietowym powinny być w kolorze
kontrastującym z kolorem sufitu lub nieba.
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3 Przepisy ogólne i wykonawcze FINA oraz LEN
3.1 Przepisy ogólne FINA
GR 5 Strój pływacki
GR 5.1 Stroje pływackie (kostium, czepek i okulary pływackie) wszystkich zawodników powinny być
w dobrym guście moralnym i odpowiednie dla poszczególnych dyscyplin sportowych, a także nie
mogą nosić żadnych symboli, które mogłyby być uznane za obraźliwe.
GR 5.2 Wszystkie stroje pływackie muszą być nieprześwitujące. Dozwolone jest używanie dwóch (2)
czepków.
GR 5.3 Sędzia główny zawodów ma prawo wykluczyć zawodnika, którego kostium lub symbole na ciele
nie są zgodne z niniejszymi przepisami.
GR 5.4 Zanim jakikolwiek strój pływacki nowego wzoru, konstrukcji lub materiału zostanie użyty
w zawodach, producent tego stroju musi przedstawić FINA strój pływacki i uzyskać zatwierdzenie
od FINA.

GR 7 Zastąpienia, dyskwalifikacje i skreślenia
GR 7.4 W pływaniu, skokach do wody i pływaniu synchronicznym, gdy zawodnik, który rywalizował
w półfinale lub finale zostanie zdyskwalifikowany z jakiegokolwiek powodu, włącznie z kontrolą
medyczną, miejsce, które by zajął powinno być przyznane zawodnikowi, który ukończył zawody
jako następny i wszystkie kolejne miejsca zawodników półfinałów lub finału powinny być przesunięte o jedno miejsce. Jeżeli dyskwalifikacja ma miejsce po ceremonii medalowej, nagrody powinny
zostać zwrócone i przyznane odpowiednim zawodnikom zgodnie z wyżej opisanymi postanowieniami.
GR 7.5 Jeżeli błąd sędziego następuje po błędzie zawodnika, błąd zawodnika może zostać anulowany.

3.2 Przepisy wykonawcze FINA
BL 8 Strój pływacki
BL 8.1 Wszystkie stroje używane podczas Igrzysk Olimpijskich i zawodów FINA (na pływalniach i na
wodach otwartych) muszą być strojami zatwierdzonymi przez FINA zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w dokumencie Wymogi FINA dotyczące zatwierdzaniu strojów pływackich
(FRSA) wydanym przez Biuro FINA i obowiązującymi w dniu zatwierdzenia. Po procesie zatwierdzenia prowadzonym przez Komisję do Zatwierdzania Strojów Pływackich, corocznie publikowana jest przez FINA lista (Lista Zatwierdzonych Strojów Pływackich). Lista Zatwierdzonych
Strojów Pływackich jest publikowana każdego roku przed 31 grudnia i obowiązuje od 1 stycznia
kolejnego roku.
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BL 8.2 Podczas zawodów pływackich na pływalni i wodach otwartych zawodnik musi być ubrany tylko
w jeden strój pływacki składający się z jednej lub dwóch części. Żadne dodatki jak opaski na
ramiona lub nogi nie są traktowane jako część stroju. Wszystkie stroje (włącznie z piankami do
pływania na wodach otwartych) muszą być zgodne z wymogami zawartymi w niniejszych przepisach wykonawczych i wymogach FINA dotyczących zatwierdzania strojów pływackich (FRSA).
BL 8.3 Podczas zawodów pływackich na pływalni, strój pływacki dla mężczyzn nie może sięgać powyżej pępka ani poniżej kolan, a dla kobiet nie może zakrywać szyi, ramion ani sięgać poniżej
kolan. Stroje muszą być wykonane z materiałów tekstylnych.
BL 8.4 Podczas zawodów na wodach otwartych, gdy temperatura wody wynosi co najmniej 20 stopni C,
stroje pływackie dla mężczyzn i dla kobiet nie mogą zakrywać szyi, ramion ani sięgać poniżej
kostek. Za wyjątkiem tych wymagań odnośnie długości stroju, stroje do pływania na wodach
otwartych muszą być zgodne z wszystkimi pozostałymi wymaganiami stawianymi strojom używanym podczas zawodów na pływalni.
BL 8.5 Od 1 stycznia 2017, podczas zawodów na wodach otwartych, gdy temperatura wody wynosi
poniżej 20 stopni C, mężczyźni i kobiety mogą używać strojów pływackich (BL 8.4) lub pianek.
Gdy temperatura wody wynosi poniżej 18 stopni C, użycie pianek jest obowiązkowe. Na potrzeby
tych przepisów, za pianki uznaje się stroje pływackie zapewniające izolację termiczną. Pianki
zarówno dla mężczyzn jak i kobiet muszą całkowicie zakrywać tors, plecy, ramiona i kolana. Nie
mogą sięgać powyżej szyi, ani poniżej nadgarstków i kostek.
BL 8.6 Przepisy BL 8.1 do BL 8.5 obowiązują również w zawodach w wodach otwartych masters.
Uwaga do BL 8.6: Wyjaśnia się, że stroje pływackie, odpowiednio pianki, które spełniają wymagania odnośnie kształtu określonego w BL 8.3, lub w BL 8.4 i 8.5 (dla zawodów pływackich
w wodach otwartych) mogą być zatwierdzone nawet jeżeli nie noszą ważnej etykiety zatwierdzenia przez FINA, jeżeli efektywnie i ewidentnie spełniają wymogi odnośnie materiałów określone
w FRSA. Jest to zwłaszcza przypadek dla strojów pływackich wykonanych z tradycyjnych przepuszczalnych (t.j. posiadających otwartą strukturę materiału) materiałów tekstylnych (takich jak
bawełna, nylon, lycra i podobne) bez zastosowania obróbki zamykającej otwartą strukturę materiału i pianek wyraźnie przestrzegających wymagań odnośnie grubości (na przykład pianki z grubością podaną przez producenta). W przypadku wątpliwości w tym względzie i szczególnie gdy
taka wątpliwość dotyczy stroju pływackiego lub pianki użytej podczas ustanowienia nowego rekordu świata, właściwa kontrola stroju pływackiego lub pianki może być wymagana od zawodnika
lub certyfikowanego urzędnika i strój pływacki lub pianka musi być przekazana do Biura FINA
w celu zgłoszenia do właściwej kontroli całości lub części wymagań.
BL 8.7 W konkurencji drużynowej w wodach otwartych wszyscy pływacy z jednej drużyny muszą
nosić czepki tego samego koloru, które są również zgodne z przepisem BL 9.3.7.3.
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E 6.1 Rekordy Europy
Rekordy Europy i Rekordy Europy Juniorów są uznawane dla mężczyzn i kobiet jako
(a) Rekordy Europy i Rekordy Europy Juniorów na pływalniach 50 metrowych:
dowolny
grzbietowy
klasyczny
motylkowy
zmienny
sztafety st. dowolnym
sztafeta st. zmiennym
sztafety mieszane

50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
50, 100 i 200 metrów
50, 100 i 200 metrów
50, 100 i 200 metrów
200 i 400 metrów
4 x 100 i 4 x 200 metrów
4 x 100 metrów
4 x 100 metrów st. dowolnym, 4 x 100 metrów st. zmiennym

(b) Rekordy Europy i Rekordy Europy Juniorów na pływalniach 25 metrowych:
dowolny
grzbietowy
klasyczny
motylkowy
zmienny
sztafety st. dowolnym
sztafeta st. zmiennym
sztafety mieszane

50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
50, 100 i 200 metrów
50, 100 i 200 metrów
50, 100 i 200 metrów
100, 200 i 400 metrów
4 x 50, 4 x 100 i 4 x 200 metrów
4 x 50 i 4 x 100 metrów
4 x 50 metrów st. dowolnym, 4 x 50 metrów st. zmiennym

E 6.1.1 Kategorie wiekowe dla Rekordów Europy Juniorów są następujące: dla mężczyzn 15–18 lat
i dla kobiet 14–17 lat na dzień 31 grudnia roku zawodów.
E 6.1.2 Rekordy Europy i Rekordy Europy Juniorów mogą być ustanawiane tylko w słodkiej wodzie
(nie w wodzie morskiej ani oceanicznej).
E 6.1.3 Zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków. Członkowie zespołu sztafetowego muszą
posiadać tę samą narodowość, z wyjątkiem pływania Masters gdzie muszą reprezentować jeden
klub. Sztafety mieszane muszą składać z dwóch (2) mężczyzn i dwóch (2) kobiet. Międzyczasy
uzyskane w sztafetach mieszanych nie mogą być uznawane jako rekordy i/lub czasy zgłoszeniowe.
E 6.1.4 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym, za wyjątkiem sztafet mieszanych, może
ustanowić Rekord Europy lub Rekord Europy Juniorów, nawet pomimo późniejszej dyskwalifikacji zespołu sztafetowego za naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu odcinka
przez pierwszego zawodnika.
E 6.1.5 Długość każdego toru musi być poświadczona przez licencjonowanego geodetę w kraju, w którym pływalnia jest zlokalizowana.
E 6.1.6 Gdy używany jest ruchomy pomost, pomiar długości toru musi być potwierdzony ponownie
przez uprawnioną osobę na zakończenie bloku, w którym czas został uzyskany.
E 6.1.7 Każdy zawodnik ustanawiający Rekord Europy lub Rekord Europy Juniorów musi poddać się
kontroli dopingowej przeprowadzonej zgodznie z Przepisami Kontroli Dopingowej FINA w ciągu
24 godzin po wyścigu; w przypadku ustanowania rekordu przez zespół sztafetowy wszyscy czterej
(4) zawodnicy muszą poddać się kontroli.
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E 6.1.8 Rekordy Europy i Rekordy Europy Juniorów ustanowione na Mistrzostwach Europy (50 m
i 25 m) lub na Mistrzostwach Europy juniorów będą uznawane automatycznie.
E 6.1.9 Nie będą uznawane Rekordy Europy i Rekordy Europy Juniorów jeżeli certyfikat negatywnego
wyniku kontroli dopingowej nie zostanie dostarczony w ciągu sześćdziesięciu (60) dni po wyścigu.
E 6.1.10 Zgłoszenie nowego Rekordu Europy i Rekordu Europy juniorów nieustanowionego podczas
Mistrzostw Europy (50 m i 25 m) lub Mistrzostw Europy Juniorów musi być dostarczone do sekretariatu LEN na oficjalnym formularzu LEN w ciągu trzydziestu (30) dni. Zgłoszenie musi być
dokonane przez federację członkowską kraju pływaka. Odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub kierownictwa zawodów muszą potwierdzić, że dopełnione zostały wszelkie wymogi
regulaminowe włączając procedurę kontroli dopingowej.
E 6.1.11 Federacja członkowska powinna również wstępnie zgłosić Rekord Europy lub Rekord Europy
Juniorów e-mailem lub telefaksem do sekretariatu LEN w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania
wyniku.
E 6.1.12 Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte w zgłoszeniu,
wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli dopingowej, są dokładne, sekretarz generalny
LEN ogłasza nowy Rekord Europy lub Rekord Europy Juniorów, dopilnowuje, aby informacja
została opublikowana i osoby, których zgłoszenie zostało zaakceptowane, otrzymały dyplomy.
E 6.1.13 Jeśli procedura opisana w E 6.1.10 nie była przestrzegana, federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego, zwrócić się o uznanie Rekordu Europy lub Rekordu
Europy Juniorów. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz generalny LEN jest upoważniony
do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.

E 6.3 Rekordy Europy Masters
E 6.3.1 Rekordy Europy Masters (50 m i 25 m) są uznawane we wszystkich grupach wiekowych jak
następuje:
Konkurencje indywidualne:
Sztafety mężczyzn i kobiet:

Sztafety mieszane
(2 kobiety i 2 mężczyzn):

jak wymienione w E 6.1
4 x 50 metrów st. dowolnym, 4 x 50 metrów st. zmiennym,
4 x 100 metrów st. dowolnym, 4 x 100 metrów st. zmiennym,
4 x 200 metrów st. dowolnym.
4 x 50 metrów st. dowolnym, 4 x 50 metrów st. zmiennym,
4 x 100 metrów st. dowolnym, 4 x 100 metrów st. zmiennym,
4 x 200 metrów st. dowolnym.

E 6.3.2 Zgłoszenie nowego Rekordu Europy Masters nieustanowionego podczas zawodów LEN musi
być złożone do sekretarza komietetu Masters LEN przez federację kraju pływaka w ciągu trzydziestu (30) dni. Zgłoszenie musi być dokonane na oficjalnym formularzu LEN.
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4 Regulaminy i uchwały PZP dotyczące
rozgrywania zawodów
Do zawodów centralnych stosuje się regulaminy 4.1–4.5. Do pozostałych zawodów stosuje się regulaminy 4.7–4.8. Uchwała 4.6 obowiązuje na wszystkich typach zawodów.
Zawodami centralnymi są:
• imprezy międzynarodowe, których organizatorem lub zleceniodawcą jest Polski Związek Pływacki
(chyba, że ich regulaminy szczegółowe stanowią inaczej),
• mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach wiekowych,
• zawody Grand Prix Puchar Polski,
• imprezy w ramach współzawodnictwa szkoł mistrzostwa sportowego i szkół sportowych,
• II rundy Międzywojewódzkich Drużynowych Mistrzostw Młodzików 13 lat.
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4.1 Zasady generalne rozgrywania zawodów centralnych
Celem niniejszego regulaminu jest określenie standardów organizacji imprez
pływackich, przygotowania obiektów i podstawowych obowiązków organizatorów, w celu
zagwarantowania prawidłowego przeprowadzenia zawodów .

ZASADY GENERALNE
1.

Termin i miejsce zawodów.
1.1. Zgodnie z kalendarzem imprez Polskiego Związku Pływackiego, zwanego dalej
PZP, na dany rok.
1.2. PZP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca zawodów, w drodze zmian
kalendarza imprez, bez podania przyczyny.

2.

Organizator.
Głównym organizatorem zawodów jest PZP, który przygotowanie i przeprowadzenie
imprezy może zlecać:
• członkom zwyczajnym PZP,
• jednostkom samorządu terytorialnego oraz samorządowym jednostkom
organizacyjnym,
• innym jednostkom organizacyjnym posiadającym doświadczenie w organizacji
zawodów sportowych.

3.

Kierownictwo zawodów.
3.1. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje PZP.
3.2. Pełnomocnikiem PZP i zarazem Przewodniczącym Komisji TechnicznoOdwoławczej /jeśli jest powołana/ w zakresie przeprowadzenia zawodów jest
Delegat PZP, wyznaczony przez Prezesa PZP.
3.3. W przypadku niepowołania Komisji Techniczno-Odwoławczej jej kompetencje
i obowiązki obejmuje Delegat PZP.
3.4. Naczelnikiem Zawodów jest osoba wyznaczona przez bezpośredniego
Organizatora. Odpowiada ona za przygotowanie i przeprowadzenie zawodów
zgodnie z niniejszymi zasadami, regulaminem szczegółowym oraz umową zawartą
pomiędzy PZP a Organizatorem.

4.

Komisja Sędziowska.
4.1. Prezydium Kolegium Sędziów PZP proponuje kandydatów na sędziów głównych
imprez centralnych a w razie potrzeby (decyduje ranga imprezy i możliwości
kadrowe Kolegium Sędziów OZP) kandydatów na starterów oraz sędziów stylu.
Proponowanych kandydatów zatwierdza Prezes PZP.
4.2. Lista zatwierdzonych sędziów (na I i II półrocze danego roku kalendarzowego)
publikowana jest na stronie internetowej PZP.
4.3. Komisje sędziowskie, z uwzględnieniem punktu 4.1., powołuje Prezydium
Kolegium Sędziów OZP na którego terenie odbywa się impreza.
4.4. Obowiązują niżej wymienione minimalne ilości sędziów:
• sędziowie główni – 1 lub 2,
• na pływalni 6 torowej – 20 sędziów,
• na pływalni 8 torowej – 24 sędziów,
• na pływalni 10 torowej – 28 sędziów.
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5.

6.

7.

Komisja Techniczno-Odwoławcza.
5.1. Komisja Techniczno-Odwoławcza może być powoływana na mistrzostwa Polski
we wszystkich kategoriach wiekowych, zawody Grand Prix oraz inne imprezy
których organizatorem jest PZP lub których organizację zleca.
5.2. Tryb powoływania, skład i zakres działania Komisji Techniczno-Odwoławczej
określa odrębny regulamin.
Uczestnictwo.
6.1. W zawodach centralnych mają prawo startu zawodnicy odpowiadający
następującym wymogom:
 są zarejestrowani w Systemie Ewidencji i Licencji PZP zwanym dalej SEL i
posiadają status AKTYWNY,
 spełniają wymogi określone w regulaminie danych zawodów.
6.2. W Mistrzostwach Polski w pływaniu oraz innych zawodach organizowanych
w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży nadzorowanego przez
Departament Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu i Turystyki mogą
uczestniczyć zawodnicy i zawodniczki posiadający obywatelstwo polskie, Kartę
Polaka oraz małoletni sportowcy zamieszkujący w Polsce, których przynajmniej
jedno z rodziców uzyskało obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy
o repatriacji z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 53, 532, ze zm.)
a także obywatele państw Unii Europejskiej mieszkający na terenie Polski,
posiadający licencję zawodnika wydaną przez Polski Związek Pływacki.
6.3. Udział zawodników zagranicznych w innych imprezach pływackich zgodnie z ich
regulaminami.
Zgłoszenia do zawodów.
7.1. Zgłoszenia zawodnika do startu w zawodach centralnych może dokonać
macierzysty klub, szkoła mistrzostwa sportowego, okręgowy związek pływacki lub
PZP.
7.2. Podmiot zgłaszający zawodnika musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe
w stosunku do PZP (składka członkowska, opłaty regulaminowe, kary i inne).
7.3. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem ważności badań
lekarskich zawodników na czas trwania zawodów.
7.4. Zgłoszenia do zawodów dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem systemu SEL
PZP, przez osobę uprawnioną – Administratora z ramienia podmiotu zgłaszającego.
7.5. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie do godziny 24.00 cztery dni przed
terminem konferencji technicznej poprzedzającej zawody – jest to ostateczny termin
zgłoszeń zawodników. Termin ten (data i godzina) musi zostać podany
w
komunikacie organizacyjnym zawodów. W zawodach mogą uczestniczyć,
w
poszczególnych konkurencjach, jedynie zawodnicy zgłoszeni w terminie. Nie
dopuszcza się dodatkowych zgłoszeń na konferencji technicznej i w trakcie
zawodów - dotyczy również zgłaszania zawodnika w miejsce innego zawodnika
tego samego klubu, o ile regulamin danych zawodów nie stanowi inaczej.
7.6. Warunkiem przyjęcia przez system SEL zgłoszenia zawodnika jest posiadanie przez
niego statusu AKTYWNY w SEL. Brak statusu AKTYWNY może być
spowodowany:
- brakiem wniesienia opłaty licencyjnej na dany rok,
- brakiem aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia (skan lub zdjęcie badań
musi być zamieszczony w SEL) ,
- brak ważnego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych
(skan lub zdjęcie oświadczenia musi być zamieszczony w SEL),
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- brak wniesienia składki członkowskiej przez klub macierzysty na rzecz OZP
lub PZP.
7.7. Warunkiem przyjęcia całego zgłoszenia klubu jest dołączenie do zgłoszenia skanu
lub zdjęcia dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty startowej zgodnie pkt. 9
niniejszego Regulaminu.
7.8. Od godziny 24.00 cztery dni przed terminem konferencji technicznej (ostateczny
termin zgłoszeń) do zakończenia konferencji technicznej przyjmowane będą
wyłącznie wykreślenia zawodników zgłoszonych w terminie, lecz wniesiona opłata
startowa nie będzie zwracana.
7.9. Lista zgłoszonych zawodników zostanie opublikowana w Internecie na stronie PZP
nie później niż 48 godzin przed terminem odprawy technicznej.
7.10. Lista startowa zostanie opublikowana niezwłocznie po zakończeniu odprawy
technicznej.
7.11. Warunkiem umieszczenia zawodnika na liście zgłoszonych zawodników i na liście
startowej jest dokonanie opłaty startowej zgodnej z obowiązującym Taryfikatorem
Opłat PZP i w formie oraz terminie określonych w komunikacie organizacyjnym
zawodów.
8.

Odprawa techniczna.

9.

8.1. Organizator zawodów zobowiązany jest zorganizować odprawę techniczną, termin
i miejsce odprawy musi być podany w komunikacie organizacyjnym.
8.2. Przebieg odprawy technicznej jest protokołowany a protokół z niej jest dołączany
do Protokołu Zawodów.
8.3. Komunikaty organizatora, podane podczas odprawy technicznej są wiążące
i obowiązujące dla wszystkich uczestników zawodów.
Opłaty startowe i regulaminowe.
9.1. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne ze zobowiązaniem się podmiotu
zgłaszającego zawodnika do wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach
w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.
9.2. Opłata startowa opłacana jest wyłącznie przelewem na wskazany w komunikacie
organizacyjnym zawodów rachunek bankowy.
9.3. Opłata startowa płatna przelewem musi być dokonana przed upływem ostatecznego
terminu zgłoszeń - do godziny 24.00 cztery dni przed terminem konferencji
technicznej poprzedzającej zawody – termin ten musi być wymieniony w
komunikacie organizacyjnym zawodów.
9.4. Potwierdzenie wniesienia opłaty startowej.
Do godziny 24.00 cztery dni przed terminem konferencji technicznej
poprzedzającej zawody /ostateczny termin zgłoszeń/ kopia przelewu
potwierdzająca dokonanie opłaty startowej musi być dołączona do zgłoszenia
zrobionego przez upoważnioną osobę w systemie SEL PZP – Administratora.
Termin ten będzie podawany w komunikacie organizacyjnym zawodów. Opis
przelewu musi zawierać: nazwę klubu i liczbę opłaconych startów. W przypadku
dokonywania opłaty za więcej niż jeden klub kopia przelewu musi zawierać nazwy
poszczególnych klubów oraz liczbę opłaconych za każdy klub startów lub należy w
SEL dołączyć wszystkie kopie przelewu.
9.5. Podmiot pobierający opłatę startową może wystawić fakturę proforma. Podstawą
jej wystawienia jest przesłanie mailem na wskazany w komunikacie adres,
zgłoszenia zawierającego dane do faktury, nazwę klubu, liczbę startów. Zgłoszenie
musi być przesłane do podmiotu pobierającego opłatę startową najpóźniej na 8 dni
przed upłynięciem ostatecznego terminu przyjmowania zgłoszeń.
4
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9.6. Podmiot pobierający opłatę startową nie będzie zwracał opłaty startowej
wynikającej ze zmian dokonanych w zgłoszeniu po ostatecznym terminie zgłoszeń.
9.7. Niewystartowanie zgłoszonego zawodnika powoduje nałożenie na klub opłaty
regulaminowej w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.
10. Program zawodów.
Zgodnie z regulaminem danych zawodów.
11. Przepisy techniczne.
11.1. Zawody, na których wypełniane są normy kwalifikacyjne do głównych imprez
międzynarodowych, muszą być organizowane na obiekcie posiadającym
dodatkowy basen do rozgrzewki lub rozpływania.
11.2. Normy kwalifikacyjne muszą być wypełnione podczas startu na dystansie, którego
dotyczy norma. Nie można uzyskać minimów kwalifikacyjnych startując na
dystansach dłuższych wypełniając normę dla krótszego dystansu, np. start na 200
m a norma wypełniona dla 50 m.
11.3. Na wszystkich mistrzostwach Polski oraz zawodach Grand Prix obowiązuje
elektroniczny pomiar czasu.
11.4. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator na
podstawie najlepszych czasów uzyskanych przez zgłaszanych zawodników
osiągniętych nie wcześniej niż 15 miesięcy od pierwszego dnia zawodów - na
podstawie Rankingu Europejskiego. W przypadku zawodów rozgrywanych na
pływalni 50 metrowej obowiązują czasy z tej samej długości pływalni a w
przypadku zawodów rozgrywanych na pływalni 25 metrowej – czasy z pływalni 25
lub 50 metrowej.
11.5. Wyścigi eliminacyjne, półfinałowe i finałowe rozgrywa się na wszystkich
dostępnych torach. Na pływalni ośmiotorowej zawodnicy z czasami 9 i 10 stanowią
rezerwę dla finału "A" a zawodnicy z czasami 17 i 18 stanowią rezerwę dla półfinału
i finału B. Na pływalni dziesięciotorowej zawodnicy z czasami 11 i 12 stanowią
rezerwę dla finału "A" a zawodnicy z czasami 21 i 22 stanowią rezerwę dla półfinału
i finału B.
11.6. Jeżeli w eliminacjach danej konkurencji startuje mniej niż 16 zawodników na
pływalni ośmiotorowej i mniej niż 20 na pływalni dziesięciotorowej – półfinału lub
finału "B" nie rozgrywa się.
11.7. Nie wystartowanie zgłoszonego
zawodnika powoduje
nałożenie
opłaty regulaminowej w wysokości określonej w „Taryfikatorze Opłat PZP”.
11.8. Wycofanie z półfinału, finału A lub B może być dokonane najpóźniej do 30 minut
po zakończeniu danej konkurencji – wycofanie zawodnika po tym czasie powoduje
nałożenie opłaty regulaminowej w wysokości określonej w „taryfikatorze Opłat
PZP”.
12. Regulamin zatwierdzenia Rekordu Polski.
12.1. Niniejszy regulamin określa zasady ustanawiania i uznawania rekordów Polski
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
12.2. Rejestr Rekordów Polski jest prowadzony przez PZP.
12.3. PZP prowadzi rejestry rekordów Polski oddzielnie uzyskanych na pływalniach
25m i 50m, posiadających metryki pomiaru długości (homologacje).
12.4. Rekordy Polski mogą być ustanawiane w następujących kategoriach wiekowych:
14, 15, 16, 17, 18, 19-23 lata i seniorów (open). Dopuszcza się możliwość
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ustanowienia rekordu Polski w starszej kategorii, przez pływaka z młodszej
kategorii wiekowej.
12.5. Rekordy Polski we wszystkich podanych kategoriach wiekowych rejestrowane są
w konkurencjach objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa.
12.6. W konkurencjach sztafetowych ustanawiane są rekordy Polski: zespołów
klubowych oraz rekordy reprezentacji Polski. Sztafeta złożona z zawodników
różnych roczników może ustanowić rekord w kategorii wiekowej najstarszego
zawodnika.
12.7. Rekordy Polski ustanowione podczas Mistrzostw Polski i Grand Prix oraz
zawodów FINA lub LEN ujętych w ich kalendarzach, we wszystkich kategoriach
wiekowych będą uznawane automatycznie.
12.8. Rekordy Polski ustanowione w Polsce podczas innych zawodów niż określone
w pkt. 12.7, we wszystkich kategoriach wiekowych, będą uznane po spełnieniu
następujących warunków:
a) pływalnia na której ustanowiono rekordowy czas posiada homologację PZP
lub aktualne zaświadczenie o długości niecki basenowej potwierdzone przez
uprawnionego geodetę,
b) zastosowano automatyczny pomiar czasu z aktualną homologacją,
c) skład komisji sędziowskiej został wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZP,
OZP,
d) zawodnik musi posiadać aktualną licencję zawodniczą PZP oraz posiadać
obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub być małoletnim sportowcem
zamieszkującym w Polsce, którego przynajmniej jedno z rodziców uzyskało
obywatelstwo polskie na podstawie przepisów ustawy o repatriacji z dnia
9
listopada 2000 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 53, 532, ze zm.).
e) przesłanie przez organizatora zawodów do Zespołu Komisja Pływania na adres
Robert Brus, ul. Grochowska 20, 31-521 Kraków, następujących
dokumentów:
• wydruku z aparatury pomiarowej,
• druku zgłoszenia rekordu ( załącznik do regulaminu).
12.9. Warunkiem niezbędnym do uznania Rekordu Polski w kategorii seniorów (open)
kobiet i mężczyzn w konkurencjach indywidualnych jest poddanie się przez
zawodnika/zawodniczkę podczas zawodów kontroli antydopingowej i uzyskanie
wyniku negatywnego. Jeśli podczas zawodów nie było możliwości poddania się
kontroli antydopingowej zawodnik/zawodniczka musi wziąć udział w badaniu
antydopingowym w ciągu 24 godzin od zakończenia zawodów lub powrotu do
Polski po zawodach organizowanych za granicą. W przypadku niepoddania się
badaniu antydopingowemu lub uzyskaniu pozytywnego wyniku badania, Rekord
12.10. Polski w kategorii seniorów (open) nie zostanie uznany.
12.11. Nie będą uznawane rekordy Polski uzyskane:
 w indywidualnych próbach,
 wynik pierwszej zmiany sztafetowej mix/mieszanej,
 wynik uzyskany w konkurencji sztafetowej przez zawodnika II, III, IV zmiany
sztafetowej (tzw. czas lotny).
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13. Rekordy Europy i Rekordy Świata.
13.1. Niniejszy regulamin określa obowiązki PZP oraz zawodników i trenerów
w przypadkach uzyskania przez zawodników lub zespoły sztafetowe wyniku
lepszego od Rekordu Europy i Rekordu Świata.
13.2. Rejestr Rekordów Europy prowadzi – LEN a Rekordów Świata – FINA i to te
organizacje zatwierdzają rekordy według zasad i wymogów określonych
w wydawanych przez siebie przepisach.
13.3. Konkurencje w których uznawane są Rekordy Europy i Rekordu Świata, warunki
ich uzyskania i zasady zgłaszania wyników lepszych od Rekordów Europy
określają przepisy zawarte w punkcie E 6.1 zbioru przepisów LEN na lata 20162010, a Rekordów Świata w punkcie SW 12 Przepisów Pływania FINA
(obowiązujące na lata 2017-2021).
13.4. Zawodnicy i trenerzy zawodników którzy będą podejmować próbę ustanowienia
Rekordu Europy lub Rekordu Świata zgłaszają Sędziemu Głównemu zawodów
próbę o tym zamiarze.
13.5. Po zakończeniu wyścigu i zatwierdzeniu przez Sędziego Głównego zawodów
trener zawodnika lub zespołu sztafetowego na podstawie ogłoszonego wyniku
oficjalnego ma obowiązek zgłoszenia uzyskania wyniku lepszego od Rekordu
Europy lub Rekordu Świata Sędziemu Głównemu zawodów, a ten Delegatowi
PZP na zawodach.
13.6. PZP zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich procedur związanych ze
zgłoszeniem faktu uzyskania czasu lepszego od Rekordu Europy i Rekordu
Świata do odpowiednich komórek LEN i FINA odpowiedzialnych za uznawanie
rekordów.
14. Publikacja wyników w Rankingu Europejskim.
14.1. Wyniki czasowe uzyskane podczas zawodów będą publikowane w Rankingu
Europejskim przy spełnieniu następujących warunków:
- zgłoszenia do zawodów były obsługiwane przez system SEL PZP,
- pływalnia, na której rozgrywane są zawody posiada długość określoną jako
minimalna w przepisach FINA i PZP,
- skład komisji sędziowskiej został wyznaczony przez Kolegium Sędziów PZP lub
OZP.
14.2. Nadzór nad przestrzeganiem prawidłowości publikacji wyników w rankingu
przez upoważnione do tego osoby, sprawuje osoba wskazana przez PZP.
15. Medale i nagrody.
15.1. Podczas mistrzostw Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów 17-18 lat PZP
przyznaje medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej konkurencji.
Podczas mistrzostw Polski pozostałych kategorii wiekowych przyznaje się
medale za trzy pierwsze miejsca oraz dyplomy za miejsca w finale „A”.
W przypadku dwóch jednakowych czasów medale przyznaje się jak następuje:
1-sze miejsce: 2 złote, bez srebrnego, 1 brązowy,
2-gie miejsce: 1 złoty, 2 srebrne, bez brązowego,
3-cie miejsce: 1 złoty, 1 srebrny, 2 brązowe, kolejni zawodnicy zajmują miejsca
5, 6 itd.
W przypadku trzech jednakowych czasów medale przyznaje się jak następuje:
1-sze miejsce: 3 złote, bez srebrnego, bez brązowego,
2-gie miejsce: 1 złoty, 3 srebrne, bez brązowego,
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3-cie miejsce: 1 złoty, 1 srebrny, 3 brązowe, kolejni zawodnicy zajmują miejsca
od 6.
15.2. Na pozostałych zawodach nagrody przyznaje się zgodnie z regulaminem
danych zawodów.
15.3. O ile regulamin danej imprezy nie przewiduje inaczej, najlepszym
zawodnikiem jest ten, który uzyska największą ilość punktów według tabeli
punktowej FINA (na dany sezon dla pływalni 25 lub 50 metrowych), za jeden
wynik uzyskany w wyścigu finałowym.
15.4. Medale oraz dyplomy muszą byś odbierane osobiście.
15.5. Na zawodach mogą być przyznawane nagrody rzeczowe i finansowe. Nagrody
muszą być odbierane osobiście.
15.6. Podczas mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych prowadzona
jest punktacja drużynowa. Punktacja jest ustalana przez PZP na okres czterolecia
zgodny z kadencją władz PZP.
16. Zasady finansowania.
16.1. Na wszystkich mistrzostwach Polski podział kosztów jest następujący:
• podział kosztów organizacyjnych określa umowa pomiędzy
a bezpośrednim organizatorem,
• koszty uczestnictwa w zawodach pokrywają zgłaszające kluby.
16.2. Na pozostałych imprezach zasady finansowania określają ich regulaminy.

PZP

17. Postanowienia końcowe.
17.1. Na wszystkich zawodach w pływaniu objętych powyższym regulaminem
obowiązują przepisy PZP.
17.2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym
decyduje Komisja Techniczno-Odwoławcza a w przypadku jej niepowołania –
Delegat PZP.
17.3. Ewentualne protesty należy składać na piśmie Delegatowi PZP, nie później niż 30
min. od zaistnienia zdarzenia, którego dotyczy, wpłacając jednocześnie wadium
w wysokości określonej przez PZP. W przypadku uwzględnienia protestu wadium
zostanie zwrócone. W przypadku odrzucenia protestu, wadium jest zaliczone na
rzecz PZP. Protest bez wadium nie będzie rozpatrywany.
17.4. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem, o ile regulamin
zawodów nie stanowi inaczej.
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WYTYCZNE I WYMOGI DOTYCZĄCE

4.2 Wytyczne i wymogi dotyczące organizacji centralnych imprez
ORGANIZACJI CENTRALNYCH IMPREZ PŁYWACKICH
pływackich
1.

Wymogi dotyczące przygotowania obiektu:
1.1. Pływalnie, na których organizowane są Mistrzostwa Polski, Grand Prix oraz inne
wskazane przez PZP oraz aparatura pomiarowa muszą posiadać aktualną
homologację.

Pływalnia 50 m musi być wyposażona w słupki startowe z dwóch stron niecki.
Obiekt musi być zradiofonizowany.
Musi posiadać stoliki i krzesła dla sędziów.
Musi posiadać krzesła i pojemniki na odzież dla zawodników.
Słupki startowe ponumerowane z 4-ch stron. Zalecane jest, aby tor nr 0 na
pływalniach dziesięciotorowych lub
nr
1
na
pływalniach ośmio
lub sześciotorowych znajdował się z prawej strony, gdy stoi się na starcie twarzą do
pływalni.
1.7. Liny torowe pełne - w odległości 5 m od krańcowych ścian pływalni powinny być
innego koloru niż pozostałe.
1.8. Linki z chorągiewkami zawieszone w odległości 5 m od obu krańców pływalni na
wysokości 1.8 m nad powierzchnią wody.
1.9. Linka falstartowa może być zawieszona w poprzek pływalni w odległości 15 m od
linii startu, na wysokości minimum 1,2 m nad powierzchnią wody, łatwo
opuszczana z jednej strony. 1.10.Wyraźnie oznaczona odległość 15 m od obu
krańców pływalni.
1.11.Woda przezroczysta o temperaturze 25-28o C.
1.12.Natężenie oświetlenia nad słupkami startowymi i krańcami pływalni przy nawrotach
nie może być mniejsze niż 600 luksów.
1.13.Tablice z numerami od 1 do 59 (tylko nieparzyste) po 1 na każdy tor do konkurencji
800-1500 m stylem dowolnym
1.14. Szatnia dla zawodników i sędziów /damska i męska/.
1.15.Obiekt powinien być przygotowany do odbioru przez sędziego głównego
i delegata PZP przed konferencją techniczną.
1.16.Zawody, na których wypełniane są normy kwalifikacyjne do głównych imprez
międzynarodowych, muszą być organizowane na obiekcie posiadającym
dodatkowy basen do rozgrzewki lub rozpływania.
2. Obowiązki organizatora.
2.1. Wyznaczenie imienne osoby odpowiedzialnej za organizację imprezy - Naczelnika
Zawodów.
2.2. Przygotowanie
komunikatu
organizacyjnego
zawodów
zawierającego
obowiązkowo następujące informacje:
- miejsce zawodów,
- termin zawodów,
- data i godzina rozpoczęcia,
- dane techniczne pływalni,
- termin zgłoszeń i inne wymienione w pkt. 7 rozdziału „ZASADY GENERALNE”
- zamieszczenie linku do składania zgłoszeń w formie elektronicznej,
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

- termin dokonywania opłaty startowej oraz numer rachunku bankowego,
- termin ewentualnej rezerwacji noclegów,
- datę, godzinę i miejsce odprawy technicznej,
- program zawodów,
- dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za organizację imprezy i obsługę
elektroniczną,
- inne sprawy organizacyjne.
2.3. Przesłanie do PZP w formie elektronicznej komunikatu organizacyjnego
i zaproszenie w formacie Lenex (.lxf) nie później niż na 6 tygodni przed zawodami.
2.4. Przeprowadzenie odprawy technicznej.
2.5. Przeprowadzenie ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów wg regulaminów PZP.
2.6. Zapewnienie informacji o zawodach, wyników Live i końcowych rezultatów
w internecie wraz z rankingami medalowymi i punktowymi.
2.7. Opracowanie Protokołu końcowego z zawodów zgodnie z pkt. 11.
Zabezpieczenie komisji sędziowskiej.
3.1. Zapotrzebowanie na komisję sędziowską należy zgłaszać do Prezydium Kolegium
Sędziów OZP na terenie którego organizowane są zawody nie później niż na dwa
miesiące.
Zapewnienie opieki medycznej na zawodach.
4.1. Organizator odpowiada za zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym:
- na Mistrzostwach Polski i GP - lekarz lub ratownik medyczny,
- na pozostałych zawodach – lekarz, ratownik medyczny lub pielęgniarka,
4.2. Bez spełnienia warunku 5.1 zawody nie mogą się rozpocząć.
Zabezpieczenie sprawnych czasomierzy.
5.1. Organizator odpowiada za zapewnienie właściwej ilości sprawnych czasomierzy
elektronicznych.
5.2. Minimalna ilość czasomierzy wynosi:
- 10 sztuk na pływalni 6-torowej,
- 12 sztuk na pływalni 8-torowej, - 14 sztuk na pływalni 10
torowej.
Zabezpieczenie właściwych druków.
6.1. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich druków, formularzy
i materiałów pomocniczych, w tym kart sędziów celowniczych.
6.2. Organizator odpowiada za uzgodnienie powyższych spraw z właściwymi komisjami
i komórkami PZP.
Przygotowanie listy startowej i przeprowadzenie weryfikacja zawodników.
7.1. Listę startową przygotowuje i w oparciu o SEL weryfikacji zawodników dokonuje
Organizator w porozumieniu z Delegatem PZP.
Zabezpieczenie pracy sekretariatu zawodów.
8.1. Obsługa komputerowa zawodów, powielanie, prowadzenie wszelkich punktacji,
dostęp do Internetu.
8.2. Wyposażenie: komputer, kserokopiarka, materiały piśmienne.
Zawody muszą być obsługiwane programem Splash (lista startowa i bieżąca obsługa
zawodów). Rezultaty zawodów muszą być na bieżąco publikowane w Internecie.
Protokół końcowy zawodów.
10.1. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie Protokołu
końcowego zawodów.
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10.2. Protokół musi być dostarczony niezwłocznie jednak nie później niż 10 dni do
komórki organizacyjnej wyznaczonej przez PZP.
10.3. Wzór Protokołu końcowego zawodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszych
Wytycznych.
10.4. Załącznikami do Protokołu końcowego zawodów muszą być następujące
dokumenty:
10.4.1. Wyniki techniczne zawodów sporządzone programem Splash, w tym :
▪ wyniki konkurencji,
▪ czasy uzyskane przez zawodników wraz z ich wartością punktową wg
aktualnej tabeli punktowej FINA,
▪ punktację drużynową,
▪ zestawienie ustanowionych rekordów Polski,
▪ zestawienie najlepszych zawodników,
▪ zestawienie zawodników, którzy nie zgłosili się na start, w podziale na kluby
i płeć.
10.4.2. Protokół z przebiegu Konferencji Technicznej (wzór stanowi załącznik nr 2
do niniejszych Wytycznych).
10.4.3. Protokół Komisji Techniczno-Odwoławczej (wzór stanowi załącznik nr 3 do
niniejszych Wytycznych).
11. Postanowienia końcowe.
11.1. Wszyscy organizatorzy centralnych zawodów pływackich muszą bezwzględnie
przestrzegać w/w wytycznych i obowiązków.
11.2. W przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem zawodów braków w wyposażeniu
lub niedociągnięć organizacyjnych należy opóźnić rozpoczęcie zawodów do czasu
zapewnienia niezbędnych, wymaganych regulaminami standardów.
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CEREMONIAŁ
OTWARCIA
MISTRZOSTW
POLSKI W PŁYWANIU
4.3 Ceremoniał otwarcia
Mistrzostw
Polski
Cała ceremonia nie powinna trwać dłużej niż 15 minut.
Defilada uczestników w kolejności:
▪ komisja sędziowska prowadzona przez sędziego głównego,
▪ sędzia rozprowadzający zawodników,
▪ 3-ch zawodników stanowiących poczet flagowy (ustalony przez Delegata PZP
na odprawie technicznej),
▪ zawodnicy (minimum jeden zawodnik z klubu).
3. Defilada odbywa się w takt marsza, a w tym czasie spiker przedstawia uczestników.
4. Spiker prosi przedstawiciela gospodarzy o powitanie uczestników.
5. Spiker prosi przedstawiciela PZP o otwarcie imprezy. Otwarcia dokonuje Prezes PZP lub
upoważniona przez niego osoba.
6. Po otwarciu następuje wciągnięcie flagi wg komend:
▪ „poczet flagowy wystąp”,
▪ „flaga na maszt” /w tym czasie odgrywany jest hymn państwowy/,
▪ „poczet wstąp”.
7. Wręczenie oficjalnych nagród za wcześniej odbyte imprezy.
8. Wręczenie dyplomów, wyróżnień itp.
9. Pożegnanie zawodników.
10. Defilada w takt marsza - zawodnicy opuszczają pływalnię. Przebieg uroczystego
otwarcia zawodów musi być uzgodniony przez Organizatora z Delegatem PZP
i przedstawiony podczas odprawy technicznej.
1.
2.
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CEREMONIAŁ ZAMKNIĘCIA MISTRZOSTW POLSKI W
PŁYWANIU
4.4 Ceremoniał zamknięcia Mistrzostw
Polski
1. Ceremoniał zamknięcia winien się rozpocząć najpóźniej 15 minut po zakończeniu ostatniej
konkurencji.
2. Ustawienie całej komisji sędziowskiej, jak podczas otwarcia.
3. Dekoracja zawodników ostatniej konkurencji.
4. Dekoracja najlepszych zawodników imprezy.
5. Wystąpienie przedstawiciela gospodarza i PZP - zamknięcie imprezy.
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TRYB POWOŁYWANIA, SKŁAD i ZAKRES DZIAŁANIA
KOMISJI
4.5 Tryb powoływania,
składTECHNICZNO-ODWOŁAWCZYCH
i zakres działania komisji

techniczno-odwoławczych
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Komisję Techniczno-Odwoławczą na wszystkie mistrzostwa Polski we wszystkich
kategoriach wiekowych i zawody Grand Prix oraz na pozostałe imprezy centralne może
powołać PZP.
Komisja składa się z 2 lub 3 osób: przewodniczącego i 1 lub 2 członków. W składzie
Komisji obowiązkowo musi być Delegat PZP, który jest Przewodniczącym Komisji.
Do zakresu działania komisji należy:
▪ uczestniczenie w odprawie technicznej,
▪ uczestniczenie w sprawdzeniu przygotowania pływalni i dopuszczeniu jej do
przeprowadzenia zawodów,
▪ rozpatrywanie zgłoszonych protestów,
▪ decydowanie o przerwaniu zawodów w przypadku zaistnienia sytuacji narażających
uczestników imprezy na niebezpieczeństwo,
▪ ogólny nadzór nad przestrzeganiem przepisów i regulaminów.
Komisja rozpatruje wyłącznie protesty zgłaszane na piśmie zgodnie z zasadami
generalnymi. Warunkiem rozpatrzenia protestu jest opłacenie wadium w wysokości
określonej w „taryfikatorze Opłat PZP”.
Zgłaszane do Komisji protesty mogą dotyczyć:
▪ działań i decyzji, które nie są zgodne z przepisami i regulaminem zawodów,
▪ kwestionowania decyzji sędziego ale nie są dopuszczalne protesty przeciw zaistniałym
faktom (naruszeniom przepisów). Można protestować tylko przeciwko błędnej
interpretacji przepisu przyjętego za podstawę podjęcia takiej decyzji.
Decyzje Komisji są ostateczne.
Komisja sporządza protokół ze swej działalności i przekazuje go Organizatorowi w celu
dołączenia do Protokołu końcowego zawodów.
W przypadku niepowołania Komisji Techniczno-Odwoławczej jej obowiązki
i kompetencje przejmuje Delegat PZP na zawody.
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4.7 Zasady generalne rozgrywania zawodów okręgowych
Celem niniejszego regulaminu jest określenie standardów organizacji imprez
pływackich, przygotowania obiektów i podstawowych obowiązków organizatorów, w celu
zagwarantowania prawidłowego przeprowadzenia zawodów.

I. ZASADY GENERALNE
1.

Termin i miejsce zawodów.
1.1. Zawody pływackie Okręgowych Związków Pływackich zwanych dalej OZP
realizowane są w terminach określonych w kalendarzach imprez poszczególnych OZP
na dany rok.
1.2. OZP w ramach uprawnień określonych w ich statutach i w oparciu o przepisy Polskiego
Związku Pływackiego zwanego dalej PZP ustalają roczny kalendarz imprez
organizowanych i rozgrywanych na terenach ich działania oraz posiadają prawo do
wprowadzania zmian terminów i miejsc organizacji poszczególnych zawodów w
drodze zmiany kalendarza imprez, bez podania przyczyny.

2.

Organizator.
2.1. OZP może występować jako samodzielny Organizator imprez pływackich, może je
współorganizować lub zlecać organizację
 członkom zwyczajnym OZP,
 jednostkom samorządu
terytorialnego oraz samorządowym
jednostkom organizacyjnym,
 innym podmiotom działającym w sporcie pływackim.

3.

Kierownictwo zawodów
3.1. Kierownictwo sportowe zawodów sprawuje OZP.
3.2. Pełnomocnikiem OZP jest:
 Delegat Organizatora, który jest Przewodniczącym Komisji TechnicznoOdwoławczej w zakresie przeprowadzenia zawodów, o ile taka komisja jest
powołana lub
 Naczelnik Zawodów wyznaczony przez Organizatora w przypadku nie
powoływania Delegata i Komisji Techniczno-Odwoławczej.

4.

Komisja Sędziowska.
4.1. Komisje sędziowskie powołują Prezydia Kolegiów Sędziów OZP/PZP.
4.2. Zalecana liczebność obsady sędziowskiej to 15 osób, jednak nie mniej niż 12 sędziów.
4.3. W przypadku organizacji zawodów ujętych w Kalendarzu Imprez PZP obowiązują
następujące minimalne liczebności obsady sędziowskiej:




5.

na pływalni 6 torowej – 15 sędziów,
na pływalni 8 torowej – 18 sędziów,
na pływalni 10 torowej – 21 sędziów.

Komisja Techniczno-Odwoławcza.
5.1. Organizator może powołać Komisję Techniczno-Odwoławczą wg potrzeb.
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5.2. Przewodniczącym Komisji jest Delegat Organizatora.
5.3. W przypadku powołania Komisji Techniczno-Odwoławczej obowiązują ją zasady
i posiada ona kompetencje określone w Regulaminie organizacji zawodów
centralnych w pływaniu PZP.
5.4. W przypadku braku Komisji Techniczno-Odwoławczej w sprawach nieujętych
regulaminem zawodów decyduje Delegat Organizatora a w przypadku
niewyznaczenia Delegata - Naczelnik Zawodów we współpracy z sędzią Głównym.
6.

Uczestnictwo.
6.1. W zawodach mają prawo startu zawodnicy odpowiadający następującym wymogom:
• są zrzeszeni w klubie posiadającym licencję PZP,
• są zarejestrowani w SEL PZP i posiadają status AKTYWNY,
• zawodnicy 9 letni i młodsi niezarejestrowani w SEL uczestniczący w zawodach
muszą być zrzeszeni w klubie posiadającym aktualną licencję PZP i posiadać
aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dopuszczające do udziału w zawodach
pływackich - wyniki uzyskane przez takich zawodników nie będą publikowane
w Rankingu Europejskim,
• spełniają wymogi regulaminów określonych zawodów.
6.2. Udział zawodników zagranicznych zgodnie z ich regulaminami szczegółowymi.

7.

Zgłoszenia do zawodów.
7.1. Warunkiem niezbędnym do publikacji wyników zawodów w Rankingu
Europejskim jest obsługa zgłoszeń do zawodów wyłącznie przez system SEL PZP.
7.2. W zawodach, których zgłoszenia nie są obsługiwane systemem SEL obowiązują
wymagania określone w pkt. od 7.3 do 7.8 .
7.3. Zgłoszenia zawodnika do startu w zawodach może dokonać macierzysty klub, szkoła
mistrzostwa sportowego, OZP lub PZP.
7.4. Podmiot Zgłaszający zawodnika, musi mieć uregulowane zobowiązania finansowe
w stosunku do PZP i OZP ( składka członkowska, opłaty regulaminowe).
7.5. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z potwierdzeniem uprawnienia do udziału
w zawodach zgodnie z zapisem w 6.1.
7.6. Zgłoszenie do zawodów w wersji elektronicznej musi składać się z pliku lxf oraz pliku
posiadającego alfabetyczną listę zgłaszanych zawodników z podaniem roku urodzenia,
numeru licencji zawodnika, nazwy klubu (lub nazwy szkoły sportowej) oraz wykazu
konkurencji, do których zawodnik zostaje zgłoszony wraz z czasem zgłoszenia.
7.7. W zgłoszeniu na zawody organizowane na pływalni 50 metrowej, należy podawać
najlepsze czasy zawodnika uzyskane na tej samej długości pływalni, nie wcześniej niż
15 miesięcy od pierwszego dnia zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego.
7.8. W zgłoszeniu na zawody organizowane na pływalni 25 metrowej, należy podawać
najlepsze czasy zawodnika uzyskane na pływalni 25 lub 50 metrowej, nie wcześniej niż
15 miesięcy od pierwszego dnia zawodów - na podstawie Rankingu Europejskiego.
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7.9. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie wyznaczonym przez organizatora. Termin ten
musi zostać podany w komunikacie organizacyjnym zawodów.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może ograniczyć liczbę uczestników
organizowanych imprez.
8.

Odprawa techniczna.

8.1. Organizator zawodów może zorganizować odprawę techniczną – termin i miejsce
odprawy musi być wtedy podany w komunikacie organizacyjnym.
8.2. Komunikaty organizatora, podane podczas odprawy technicznej są wiążące
i obowiązujące dla wszystkich uczestników zawodów.
9. Opłaty startowe i regulaminowe
9.1. Zgłoszenie do
zawodów
jest
równoznaczne ze zobowiązaniem się
klubu/szkoły/okręgu do wniesienia opłat związanych z udziałem w zawodach
w wysokości określonej w regulaminie zawodów.
9.2. Sposób uregulowania opłaty musi być zawarty w regulaminie zawodów.
10. Program zawodów.
10.1. Program zawodów organizowanych w ramach kalendarza imprez PZP, musi być
zgodny z programem zawodów ustalonym przez PZP.
10.2. Zgodnie z regulaminem danych zawodów.
11. Przepisy techniczne.
11.1. Rozstawienia zawodników do poszczególnych serii dokona Organizator wg
regulaminu zawodów.
11.2. Inne zgodnie z regulaminem danych zawodów.
12. Regulamin zatwierdzenia Rekordu Polski.
Wg regulaminu organizacji zawodów centralnych PZP.
13. Publikacja wyników w Rankingu Europejskim.
Zgodnie z punktem 14 Regulaminu organizacji zawodów centralnych w pływaniu PZP.
14. Medale i nagrody.
Wg regulaminu imprezy.
15. Zasady finansowania.
Wg regulaminu imprezy.
16. Postanowienia końcowe.
16.1. Na wszystkich zawodach w pływaniu obowiązują przepisy PZP dotyczące sędziowania.
16.2. W sprawach nie objętych regulaminem oraz komunikatem organizacyjnym decyduje
Delegat Organizatora lub Naczelnik Zawodów.
16.3. Nie dopuszcza się dodatkowych startów poza konkursem, o ile regulamin zawodów nie
stanowi inaczej.
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4.8 Wytyczne do organizacji zawodów okręgowych

II. WYTYCZNE
4.8 Wytyczne do organizacji zawodów
okręgowych

1. Wymogi dotyczące przygotowania obiektu:
1.1. Pływalnia musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.
1.2. Obiekt musi być zradiofonizowany.
1.3. Musi posiadać krzesła dla sędziów.
1.4. Słupki startowe ponumerowane minimum z 2-ch stron. Zalecane jest, aby tor nr 0 na
pływalniach dziesięciotorowych lub nr 1 na pływalniach ośmiotorowych lub
sześciotorowych znajdował się z prawej strony, gdy stoi się na starcie twarzą do
pływalni.
1.5. Liny torowe - w odległości 5 m od krańcowych ścian pływalni powinny być innego
koloru niż na pozostałym odcinku.
1.6. Linki z chorągiewkami zawieszone w odległości 5 m od obu krańców pływalni.
1.7. Linka falstartowa może być zawieszona w poprzek pływalni w odległości 15 m od
linii startu, na wysokości minimum 1,2 m nad powierzchnią wody, łatwo opuszczana
z jednej strony.
1.8. Wyraźnie oznaczona odległość 15 m od obu krańców pływalni.
1.9. Woda przezroczysta o temperaturze 25-28o C.
1.10. Tablice z numerami od 1 do 59 (tylko nieparzyste) po 1 na każdy tor do konkurencji
800-1500 m stylem dowolnym – w przypadku rozgrywania takich konkurencji.
1.11. Szatnia dla zawodników i sędziów /damska i męska/.
2. Obowiązki organizatora.
2.1. Wyznaczenie imienne osoby odpowiedzialnej za organizację zawodów – Naczelnika
Zawodów.
2.2. Przygotowanie komunikatu organizacyjnego zawodów zawierającego:










miejsce zawodów i termin zawodów /data i godzina rozpoczęcia/,
informację o organizatorze zawodów i kierownictwie zawodów,
zasady uczestnictwa w zawodach,
zasady zgłoszenia do zawodów,
informację o odprawie technicznej jeśli jest organizowana,
informacje o opłatach startowych i regulaminowych,
program zawodów,
przepisy techniczne,
inne sprawy organizacyjne.

2.3. Zapewnienie informacji o zawodach i końcowych rezultatów w Internecie.
2.4. Przesłanie bezpośrednio po zawodach:

5
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4 Regulaminy i uchwały PZP dotyczące rozgrywania zawodów
 w przypadku zawodów organizowanych w ramach kalendarza PZP do
wyznaczonej komórki w PZP protokołu z zawodów zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik do Regulaminu Imprez Centralnych oraz wyników
w pliku Lenex (.lxf) i mdb.
 w przypadku zawodów okręgowych wyników i protokołu z zawodów
(przygotowanego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszych Wytycznych)
do wyznaczonej osoby w OZP.
3. Zabezpieczenie komisji sędziowskiej.
Zapotrzebowanie na komisję sędziowską należy zgłaszać do Prezydium Kolegium Sędziów
danego OZP, nie później niż na 1 miesiąc przed zawodami.
4. Zapewnienie opieki medycznej na zawodach.
4.1. Organizator odpowiada za zabezpieczenie imprezy pod względem medycznym
zapewniając opiekę lekarza lub ratownika medycznego lub pielęgniarki,
4.2. Bez spełnienia warunku 4.1 zawody nie mogą się rozpocząć.
5. Zabezpieczenie sprawnych czasomierzy.
5.1. Organizator odpowiada za zapewnienie właściwej ilości sprawnych czasomierzy
elektronicznych.
5.2. Minimalna ilość czasomierzy wynosi:
- 10 sztuk na pływalni 6-torowej,
- 12 sztuk na pływalni 8-torowej,
- 14 sztuk na pływalni 10 torowej.
6. Przygotowanie listy startowej.
Listę startową przygotowuje osoba wyznaczona przez Organizatora.
7. Zabezpieczenie pracy sekretariatu zawodów, w tym obsługa komputerowa zawodów,
powielanie, prowadzenie wszelkich punktacji.
8. Protokół zawodów.
8.1. Zawody muszą być obsługiwane programem Splash (lista startowa i bieżąca obsługa
zawodów). Rezultaty zawodów powinny być na bieżąco publikowane w Internecie.
8.2. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie protokołu.
8.3. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszych Wytycznych.
9. Postanowienia końcowe.
9.1. Wszyscy organizatorzy bezpośredni zawodów pływackich muszą bezwzględnie
przestrzegać w/w wytycznych i obowiązków.
9.2. Rozpoczęcie zawodów jest możliwe po uprzednim wypełnieniu wszystkich
regulaminowych wytycznych organizacyjnych
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1. Pracą Komitetów Technicznych kierują Prezydia Komitetów Technicznych.
2. W skład Prezydiów Komitetów Technicznych wchodzi 5-9 osób, w tym przewodniczący.
3. Przewodniczących Prezydiów Komitetów Technicznych zatwierdza Zarząd Związku na
wniosek właściwych Komitetów Technicznych.
4. Pozostałych członków Prezydiów Komitetów Technicznych zatwierdza Zarząd Związku
na wniosek przewodniczącego Prezydium Komitetu Technicznego.
5. Zarząd

posiada

kompetencję

do

odwołania,

w

uzasadnionych

przypadkach,

Przewodniczącego
Prezydium Komitetu
Technicznego
oraz poszczególnych
5 Regulaminy
i uchwały
PZP
dotyczące
sędziówczłonków
Prezydiów Komitetów Technicznych.
pływania
6. Komitety Techniczne działają na podstawie regulaminów zatwierdzanych przez Zarząd

Związku,
5.1 Statut
PZP określających w szczególności zasady wyboru członków Prezydiów Komitetów
Technicznych, w tym Przewodniczącego Prezydium, kompetencje oraz zasady
funkcjonowania Komitetów Technicznych.

§ 53.
1.

Organem wykonawczym Zarządu Związku w przeprowadzeniu współzawodnictwa
sportowego jest Kolegium Sędziów.

2.

Członkami Kolegium Sędziów mogą być wyłącznie sędziowie sportu pływackiego.

3.

Pracą Kolegium Sędziów kieruje Prezydium Kolegium Sędziów.

4.

W skład Prezydium Kolegium Sędziów wchodzi do 9 członków, reprezentujących
wszystkie Komitety Techniczne, w tym przewodniczący.

5.

Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów zatwierdza Zarząd Związku na
wniosek Kolegium Sędziów.

6.

Pozostałych członków Prezydium Kolegium Sędziów zatwierdza Zarząd Związku na
wniosek przewodniczącego Prezydium Kolegium.

7.

Zarząd

posiada

kompetencję

do

odwołania,

w

uzasadnionych

przypadkach,

Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów oraz poszczególnych członków
Prezydium Kolegium Sędziów.
8.

Prezydium Kolegium Sędziów działa w oparciu o regulamin, zatwierdzony przez Zarząd
25
Związku, określający w szczególności zasady wyboru członków Prezydium Kolegium
Sędziów,

w

tym

Przewodniczącego

Prezydium,

kompetencje

oraz

zasady

funkcjonowania Kolegium Sędziów.

§ 54.
1. W celu realizacji zadań statutowych Zarząd Związku może powoływać inne komisje
problemowe i organy doradcze.
2. Powołane komisje problemowe i organy doradcze działają w oparciu o regulaminy,
zatwierdzone przez Zarząd Związku.
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§ 55.

5.2 Regulamin Kolegium Sędziów PZP

REGULAMIN
KOLEGIUMSędziów
SĘDZIÓW PZP
POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO
5.2 Regulamin Kolegium

I. Postanowienia wstępne.
§1
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego, tworzą wszyscy czynni sędziowie klasy
związkowej w poszczególnych dyscyplinach sportu pływackiego, obejmujących:
sędziów pływania, pływania masters i pływania na wodach otwartych – działających
w ramach Zespołu Sędziów Pływania PZP,
sędziów pływania synchronicznego - działających w ramach Zespołu Sędziów przy
Komitecie Technicznym Pływania Synchronicznego PZP,
sędziów skoków do wody - działających w ramach Zespołu Sędziów przy Komitecie
Technicznym Skoków do Wody PZP,
sędziów piłki wodnej - działających w ramach Zespołu Sędziów przy Komitecie
Technicznym Piłki Wodnej PZP.
§2
1. Kolegium Sędziów PZP jest najwyższą władzą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla
sędziów sportu pływackiego wszystkich klas w zakresie zapewniania przestrzegania
obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych FINA i PZP, podczas rozgrywanych
zawodów pływackich.
2. Kolegium Sędziów PZP jest wykonawczym organem Zarządu Polskiego Związku Pływackiego,
działającym w oparciu o postanowienia statutu PZP i niniejszego regulaminu.
3. Zespoły Sędziów działające przy Komitetach Technicznych PZP, obejmują sędziów wszystkich
klas powołanych w ramach danej dyscypliny pływackiej, którzy funkcjonują
w zakresie zapewniania
przestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów
sportowych FINA, LEN i PZP, podczas rozgrywanych zawodów w ramach poszczególnych
dyscyplin pływackich.
4. Kierunki działania i zadania każdego z Zespołu precyzują:
a) uchwały Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Pływackiego,
b) uchwały Walnego Zgromadzenia Kolegium Sędziów PZP,
c) uchwały Zarządu PZP,
d Regulamin Kolegium Sędziów PZP,
e) dodatkowo – szczegółowe regulaminy uchwalone przez Zespoły Sędziów Pływania
Synchronicznego PZP, Zespoły Sędziów Skoków do Wody PZP, Zespoły Sędziów Piłki
Wodnej PZP.
5. Każdy Zespół Sędziów działający przy Komitecie Technicznym PZP, realizuje swe zadania
poprzez Prezydium Sędziów swojej dyscypliny pływackiej, które działa w okresie
kadencji Zarządu PZP.
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II. Zadania Zespołów Sędziów poszczególnych dyscyplin pływackich PZP.
§3
Do zadań Zespołów Sędziów wymienionych w § 1 w szczególności należy:
1. Wytyczanie kierunków i programów działania dla sędziów wszystkich klas w ramach danej
dyscypliny sportu pływackiego. działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia sędziów i ustalanie form uzyskiwania
uprawnień sędziowskich wszystkich klas w ramach danej dyscypliny sportu pływackiego.
3. Ustalanie obowiązującej wykładni przepisów sportowych wiążącej wszystkich sędziów
w ramach danej dyscypliny sportu pływackiego.
4. Przedkładanie wniosków pod obrady Krajowego Zjazdu PZP, dotyczących działalności
sędziowskiej w sportach pływackich.
5. Przedkładanie Zarządowi PZP sprawozdań i wniosków dotyczących działalności Prezydium
Kolegium Sędziów PZP, Kolegium Sędziów OZP i pozostałych spraw, rzutujących na
działalność sędziowską.
6. Wybór Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP oraz przyjmowanie sprawozdań
z jego działalności.
III. Tryb pracy Kolegium Sędziów PZP.
§4
1. Z realizacji swych zadań Prezydium Kolegium Sędziów PZP rozlicza się podczas Walnego
Zgromadzenia Kolegium Sędziów PZP.
2. Walne Zgromadzenia Kolegium zwołuje Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
3. Walne Zgromadzenie prowadzone jest zgodnie z odrębnym regulaminem zatwierdzonym
przez delegatów.
4. W Zgromadzeniu biorą udział sędziowie klasy związkowej, będący delegatami
z macierzystych Zespołów Sędziów wymienionych w § 1, w ilości określonej każdorazowo
przez Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
IV. Zadania Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
§5
Do zadań Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy:
1. Przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Kolegium Sędziów PZP.
2. Realizacja wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia Kolegium Sędziów PZP.
3. Koordynowanie i zatwierdzanie przedłożonych szczegółowych planów działalności
poszczególnych Zespołów Sędziów wymienionych w § 1.
4. Kierowanie, nadzorowanie i dokonywanie oceny podległych Kolegiów Sędziów OZP
na terenie całego kraju, na podstawie pisemnych sprawozdań przekładanych zgodnie
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z harmonogramem zatwierdzonym przez PKS-PZP, nie mniej niż raz w danym roku.
5. Wyznaczanie i zatwierdzanie sędziów głównych i innych na zawody międzypaństwowe,
międzynarodowe i krajowe szczebla centralnego w pływaniu, pływaniu Masters oraz
pływaniu na wodach otwartych, odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz formalne zatwierdzanie sędziów wyznaczonych na zawody międzypaństwowe,
międzynarodowe i krajowe szczebla centralnego przez poszczególne Zespoły Sędziów
wymienione w § 1
6. Proponowanie i wyznaczanie sędziów na zawody międzynarodowe i międzypaństwowe
w pływaniu, pływaniu Masters oraz pływaniu na wodach otwartych odbywające się poza
granicami kraju oraz formalne zatwierdzanie sędziów pozostałych dyscyplin na zawody
międzypaństwowe, międzynarodowe odbywające się poza granicami kraju, uprzednio
wyznaczonych przez poszczególne Zespoły Sędziów wymienione w § 1 .
7. Zatwierdzanie programów szkolenia opracowanych przez poszczególne Zespoły Sędziów
dyscyplin
wymienionych
w
§
1
dla
wszystkich
klas
sędziowskich
i organizowanie doszkalania sędziów związkowych.
8. Prowadzenie imiennej ewidencji oraz ewidencjonowania działalności sędziowskiej sędziów
związkowych oraz polskich sędziów międzynarodowych LEN (dot. piłki wodnej)
i FINA.
9. Nadawanie klasy sędziego związkowego pływania kandydatom, którzy zdali z wynikiem
pozytywnym egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez
Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
10. Dokonywanie okresowych ocen merytorycznych kwalifikacji sędziów związkowych
dyscyplin wymienionych w § 1 .
11. Delegowanie na zawody międzypaństwowe, międzynarodowe i krajowe szczebla
centralnego w pływaniu, pływaniu Masters oraz pływaniu na wodach otwartych,
odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej imiennie wskazanego sędziego
związkowego na funkcję sędziego-obserwatora, w celu niezależnej oceny kwalifikacji
sędziów. Prezydium KS PZP za funkcję obserwatora powołuje sędziego związkowego
nie będący członkiem Kolegium Sędziów OZP, na terenie działania którego rozgrywane są
dane zawody.
12. Nadawanie tytułów „Sędzia Honorowy PZP" i „Zasłużony Sędzia Związkowy PZP"
w oparciu o odrębne regulaminy.
13. Występowanie do Zarządu PZP z wnioskami o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla
najlepszych sędziów.
14. Przenoszenia sędziów związkowych do ewidencji sędziów nieczynnych - w oparciu
o ustalenia odrębnego regulaminu oraz pozbawianie tytułu sędziego klasy związkowej
z uwagi na:
- utratę uprawnień sędziowskich,
- własnej pisemnej rezygnacji sędziego
- dwuletniej przerwy w aktywnej działalności sędziowskiej
- z powodów dyscyplinarnych.
15. Ustalanie wiążącej wykładni przepisów sportowych FINA i PZP w pływaniu oraz formalne
zatwierdzenie wiążącej wykładni przepisów sportowych FINA i PZP przedłożonych przez
poszczególne Prezydia Kolegiów Sędziów wymienionych w § 1 ust 1 ppkt b) do d).
16. Przedkładanie Zarządowi PZP propozycji występowania do LEN i FINA w przedmiocie:
zmiany przepisów sportowych i ich interpretacji oraz zgłaszania najlepszych sędziów
do umieszczania na liście sędziów międzynarodowych LEN oraz FINA .
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§6
Reprezentowanie Kolegium Sędziów PZP wobec Zarządu PZP i na zewnątrz PZP jest
uprawnieniem, które przysługuje Przewodniczącemu Prezydium Kolegium Sędziów PZP
lub innej osobie, pochodzącej ze składu Prezydium Kolegium Sędziów PZP, każdorazowo
imiennie wyznaczonej przez Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
V. Tryb wybierania członków oraz pracy Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
§7
1. W skład Prezydium Kolegium Sędziów PZP automatycznie wchodzą:
- wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Pływania PZP – jako Przewodniczący
Prezydium Kolegium Sędziów PZP;
- wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Pływania Synchronicznego PZP – jako Członek
ds. Pływania Synchronicznego Prezydium Kolegium Sędziów PZP;
- wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Skoków do Wody PZP – jako Członek
ds. Skoków do Wody Prezydium Kolegium Sędziów PZP;
- wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Piłki Wodnej PZP – jako Członek ds. Piłki
Wodnej Prezydium Kolegium Sędziów PZP;
oraz dodatkowo – 4 osoby wskazane przez wybranego Przewodniczącego Kolegium Sędziów
Pływania PZP z grona sędziów związkowych Zespołu Sędziów Pływania PZP.
2. Na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
zostaną wybrane cztery osoby (z grona sędziów związkowych Zespołu Sędziów Pływania
PZP) mające pełnić funkcje: Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Członka Prezydium
ds. Szkolenia oraz Członka Prezydium ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej.
3. Poszczególnym członkom Prezydium przydzielane są zadania, zapewniające prawidłową
działalność Kolegium.
§8
1. Prezydium Kolegium Sędziów PZP realizuje swe zadania i podejmuje decyzje zgodnie
z postanowieniami rozdz. IV § 5 niniejszego Regulaminu - na zebraniach odbywających się,
co najmniej raz na 3 miesiące.
2. Zebrania Prezydium zwołuje i prowadzi Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
3. Zebrania Prezydium Kolegium Sędziów PZP odbywają się w udostępnionym przez Zarząd PZP
lokalu lub jako sesje wyjazdowe na terenie działania poszczególnych OZP.
§9
1. Prezydium działa w oparciu o roczny, ramowy plan pracy.
2. Prezydium składa Zarządowi PZP pisemne roczne sprawozdanie ze swej działalności.
§ 10
1. Prezydium podejmuje swe decyzje w formie uchwał lub wniosków, większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
2. Do ważności decyzji Prezydium Kolegium Sędziów PZP wymagana jest obecność
co najmniej pięciu jego członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Sekretarz Prezydium Kolegium Sędziów PZP sporządza protokół z każdego zebrania.
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VI. Struktura organizacyjna Zespołu Sędziów działających przy Komitetach Technicznych:
Pływania Synchronicznego PZP, Skoków do Wody PZP oraz Piłki Wodnej PZP.
§ 11
1.
Każdy z Zespołów Sędziów dyscyplin wymienionych w § 1 stosując odpowiednio zasady
wyboru określone w § 4 niniejszego regulaminu na Walnych Zebraniach macierzystych
kolegiów dokonują wyboru Przewodniczących Zespołów Kolegiów Sędziów wymienionych w
§1
2.
Wybrani Przewodniczący Zespołu Sędziów wymienionych w § 1 powołują z grona
delegatów macierzystego Zespołu Sędziów Prezydium do czterech osób, powierzając
zaproponowanym osobom następujące funkcje:
- Wiceprzewodniczącego Zespołu Sędziów,
- Sekretarza Zespołu Sędziów,
- Członka ds. Szkoleniowych Zespołu Sędziów,
- Członka ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Zespołu Sędziów.
3. Dopuszcza się pełnienie podwójnych funkcji tj. Wiceprzewodniczący Zespołu Sędziów
macierzystej dyscypliny może jednocześnie pełnić funkcję Członka ds. Szkoleniowych Zespołu
Sędziów macierzystej dyscypliny, a Sekretarz Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny może
jednocześnie pełnić funkcję Członka ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Zespołu Sędziów
macierzystej dyscypliny.
§ 12
1. Przewodniczący
Kolegium
Sędziów
wymienionych
w
§
1
odpowiada
za całokształt działalności Prezydium, macierzystego Zespołu oraz Zarządu PZP.
2. Do zadań każdego z Przewodniczących Prezydium dyscyplin wymienionych w § 1 należy:
- kierowanie pracami macierzystego Prezydium,
- ustalanie tematyki, terminu i miejsca zebrań macierzystego Prezydium oraz ich
prowadzenie,
- opracowywanie rocznych planów pracy macierzystego Prezydium,
- opracowywanie sprawozdań dla Zarządu PZP, Prezydium Kolegium Sędziów PZP
i innych władz sportowych,
- udział w posiedzeniach Prezydium Kolegium Sędziów PZP i Zarządu PZP,
- przedkładanie obsady kierowniczych stanowisk sędziowskich na zawody centralne
macierzystej dyscypliny, przewidziane w kalendarzu imprez PZP do zatwierdzenia przez
macierzyste Prezydium oraz do formalnego zatwierdzenia przez Prezydium Kolegium
Sędziów PZP;
- reprezentowanie interesu sędziów macierzystego Kolegium na posiedzeniach Prezydium
Kolegium Sędziów PZP, Zarządu PZP i podczas spotkań z innymi władzami sportowymi
Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 13
Do zadań każdego z Wiceprzewodniczących macierzystych Prezydiów Zespołów Sędziów
dyscyplin wymienionych w § 1:
- wnioskowanie obsady kierowniczych stanowisk sędziowskich na zawody centralne
macierzystej dyscypliny, przewidziane w kalendarzu imprez PZP, do zatwierdzenia przez
Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny,
- przedkładanie wniosków kandydatów na sędziów związkowych do akceptacji
na zebraniach Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny,
- organizowanie egzaminów dla kandydatów na sędziów związkowych wraz z członkiem
ds. Szkoleniowych Kolegium Zespołów macierzystej dyscypliny,
- wykonywanie zadań Przewodniczącego w razie jego nieobecności,
- współpraca z Wiceprzewodniczącym Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
§ 14
Do zadań każdego z Sekretarzy Prezydiów macierzystych Zespołów Sędziów dyscyplin
wymienionych w § 1 :
- sporządzanie protokołów zebrań Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny,
- przygotowywanie komunikatów sędziowskich Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej
dyscypliny dla Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- prowadzenie bieżącej korespondencji kierowanej do załatwienia przez Prezydium
macierzystej dyscypliny oraz Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- zapewnianie wydruku ankiet i komunikatów sędziowskich,
- zapewnianie druków przewidzianych przepisami pływania oraz emblematów
sędziowskich,
- współpraca z Sekretarzem Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
- przesyłanie uchwalonych treści regulaminów i uchwał Prezydium Kolegium Sędziów PZP do
zamieszczenia na stronie internetowej PZP oraz innych informacji dotyczących planowanych
szkoleń, egzaminów, kursokonferencji oraz wszelkich informacji dotyczących zmian
w przepisach.
§ 15
Do zadań każdego Członka Prezydium ds. szkoleniowych działających w ramach macierzystych
Prezydiów Zespołów Sędziów dyscyplin wymienionych w § 1 :
- prowadzenie spraw szkolenia i doszkalania sędziów,
- opracowywanie programów szkoleniowych,
- organizowanie szkoleń scentralizowanych,
- opracowywanie komentarzy do przepisów FINA,
- współpraca z Członkiem Prezydium ds. szkoleniowych Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
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§ 16
Do zadań Członków Prezydium ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej działającego
w ramach Prezydium Kolegium Sędziów wymienionych w § 1 :
- prowadzenie imiennych kartotek sędziów związkowych (lub odpowiedniej – uprawniającej do
pełnienia funkcji sędziego na zawodach szczebla krajowego) macierzystej dyscypliny, wraz ze
zgodą na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w celach statutowych.
- bieżąca analiza sprawozdań sędziów głównych z zawodów centralnych macierzystej
dyscypliny,
- analiza
rocznych wykazów działalności sędziów związkowych (lub odpowiedniej
– uprawniającej do pełnienia funkcji sędziego na zawodach szczebla krajowego) macierzystej
dyscypliny, sporządzanych przez Prezydia Kolegiów Sędziów Okręgowych Związków
Pływackich,
- przedkładanie na zebraniach Prezydium Kolegium Sędziów macierzystej dyscypliny
wniosków i uwag w zakresie organizacji zawodów i interpretacji przepisów FINA do
przekazania ich Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- współpraca z Członkiem Prezydium ds. ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Prezydium
Kolegium Sędziów PZP.
Struktura organizacyjna Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
1. W skład Prezydium Kolegium Sędziów PZP automatycznie wchodzą:
- Przewodniczący wybrany przez Zespół Sędziów Pływania PZP – jako Przewodniczący
Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Pływania Synchronicznego PZP – jako Członek
ds. Pływania Synchronicznego Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Skoków do Wody PZP – jako Członek ds. Skoków
do Wody Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Piłki Wodnej PZP – jako Członek ds. Piłki Wodnej
Prezydium Kolegium Sędziów PZP
oraz dodatkowo – 4 osoby wskazane przez wybranego Przewodniczącego Kolegium Sędziów
Pływania PZP z grona sędziów związkowych Zespołu Sędziów Pływania PZP.
§ 17
1. Dodatkowi czterej Członkowie Prezydium, uprzednio wskazani przez wybranego
Przewodniczącego Kolegium Sędziów Pływania PZP z grona sędziów związkowych Zespołu
Sędziów Pływania PZP, są wybrani na następujące funkcje:
- Wiceprzewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP
- Sekretarza Prezydium Kolegium Sędziów PZP
- Członka ds. Szkoleniowych Prezydium Kolegium Sędziów PZP
- Członka ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
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§ 18
1. Na czele Prezydium Kolegium Sędziów PZP stoi Przewodniczący wybrany przez Zespół
Sędziów Pływania PZP, który odpowiada za całokształt działalności Prezydium przed
Kolegium Sędziów Pływania PZP oraz pozostałymi Prezydiami Zespołu Sędziów dyscyplin
wymienionych w § 1 a także z Zarządem PZP.
2. Do zadań Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZP należy:
- kierowanie pracami Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- ustalanie tematyki, terminu i miejsca zebrań Prezydium oraz ich prowadzenie,
- opracowywanie rocznych planów pracy Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- opracowywanie sprawozdań dla Zarządu PZP i innych władz sportowych,
- udział w posiedzeniach Zarządu PZP,
- reprezentowanie interesu sędziów pływania oraz sędziów dyscyplin wymienionych
w § 1 na posiedzeniach Zarządu PZP i podczas spotkań z innymi
władzami sportowymi Rzeczypospolitej Polskiej.
- zabezpieczenie niezbędnej ilości:
emblematów sędziowskich wszystkich klas, legitymacji sędziowskich oraz kodów
dyskwalifikacyjnych;
§ 19
Do zadań Wiceprzewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy:
- wnioskowanie obsady kierowniczych stanowisk sędziowskich na zawody pływania,
pływania Masters oraz pływania na wodach otwartych szczebla centralnego, przewidzianych
w kalendarzu imprez PZP do ostatecznego zatwierdzenia przez Prezydium Kolegium Sędziów
Pływania PZP,
- przedkładanie wniosków kandydatów na sędziów związkowych pływania do zatwierdzenia
na zebraniach Prezydium Kolegium Sędziów PZP ,
- przedkładanie do formalnego zatwierdzenia przez Prezydium Kolegium Sędziów PZP
pisemnie zgłoszonych prze z Członka Prezydium ds. Pływania Synchronicznego, Członka ds.
Skoków do Wody oraz Członka ds. Piłki Wodnej Prezydium Kolegium Sędziów PZP
kandydatów na sędziów związkowych dyscyplin wymienionych w § 1
uprzednio zatwierdzonych przez Prezydia Kolegiów Sędziów macierzystych dyscyplin,
- współorganizowanie egzaminów dla kandydatów na sędziów związkowych pływania,
- wystawianie legitymacji dla sędziów związkowych,
- wykonywanie zadań Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP w razie jego
nieobecności.
§ 20
Do zadań Sekretarza Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy:
- sporządzanie protokołów zebrań Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- przygotowywanie komunikatów sędziowskich Prezydium Kolegium Sędziów PZP,
- prowadzenie bieżącej korespondencji kierowanej do załatwienia przez Prezydium Kolegium
Sędziów PZP,
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- zapewnianie wydruku ankiet i komunikatów sędziowskich
- zapewnianie druków przewidzianych przepisami pływania oraz emblematów sędziowskich.
§ 21
Do zadań Członka ds. szkoleniowych Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy:
- prowadzenie spraw szkolenia i doszkalania sędziów pływania,
- opracowywanie programów szkoleniowych sędziów pływania,
- organizowanie szkoleń scentralizowanych sędziów pływania,
- opracowywanie komentarzy do przepisów FINA,
- organizowanie wraz z Wiceprzewodniczącym Prezydium Kolegium Sędziów PZP egzaminów
dla kandydatów na sędziów związkowych pływania.
§ 22
Do zadań Członka ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy:
- prowadzenie
imiennych
kartotek
sędziów
związkowych
pływania,
- bieżąca analiza sprawozdań sędziów głównych z zawodów szczebla centralnego
w
pływaniu,
pływaniu
Masters
oraz
pływaniu
na
wodach
otwartych,
- analiza rocznych wykazów działalności sędziów związkowych pływania, sporządzanych przez
Prezydia
Kolegium
Sędziów
Pływania
Okręgowych
Związków
Pływackich,
- przedkładanie na zebraniach Prezydium Kolegium Sędziów PZP wniosków i uwag w zakresie
organizacji zawodów i interpretacji przepisów FINA.

VII. Klasy sędziowskie.
§ 23
1. W sporcie pływackim wszystkich dyscyplin tworzy się następujące klasy sędziowskie:
- klasę drugą,
- klasę pierwszą,
- klasę związkową.
2. Poza klasami wymienionymi w ust. 1 wyróżniający się sędzia związkowy może uzyskać tytuł
sędziego międzynarodowego danej dyscypliny, po spełnieniu wymogów formalnych
i uzyskaniu stosownego wpisu na listę LEN lub listę FINA.
§ 24
l . Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego klasy drugiej jest:
- ukończony 16-ty rok życia,
- posiadanie wykształcenia minimum gimnazjalnego,
- ukończenie kursu sędziowskiego i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją
Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku
Pływackiego.
2. Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego klasy pierwszej jest:
- posiadanie uprawnień sędziego klasy drugiej,
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- posiadanie wykształcenia minimum średniego,
- minimum 3-letni staż sędziowski w klasie drugiej,
- ukończenie kursu dokształcającego na uprawnienia sędziego klasy pierwszej i zdanie
egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium
Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.
3. Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego związkowego jest:
- posiadanie uprawnień sędziego klasy pierwszej,
- posiadanie minimum wykształcenia średniego-matura,
- minimum 10-letni staż sędziowski we wszystkich klasach łącznie - w tym 5-letni
aktywny staż w klasie pierwszej,
- wysoka ocena z pełnionych funkcji sędziowskich,
- znajomość co najmniej jednego języka obcego,
- nienaganna postawa moralna,
- zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez
Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny.
Uprawnień sędziego pływania klasy związkowej nie nadaje się etatowym instruktorom
i trenerom pływania, pobierającym wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku pozostałych
dyscyplin ograniczenia w tym zakresie wprowadzą do swoich regulaminów Prezydia Kolegiów
Sędziów dyscyplin wymienionych w § 1).
4. Dla pozostałych dyscyplin wymienionych w § 1 dodatkowe ograniczenia
w zakresie nadawania stopni sędziego, pełnienia funkcji sędziego na zawodach oraz ustalenia
górnej granicy wiekowej określą szczegółowe aneksy do niniejszego Regulaminu, opracowane
przez macierzyste Prezydia Zespołów Sędziów ww. dyscyplin i formalnie zatwierdzone przez
Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
§ 25
1. Uprawnienia sędziego klasy drugiej i pierwszej nadają Prezydia Zespołu Sędziów OZP.
2. Uprawnienia sędziego związkowego na wniosek PKS OZP nadaje Prezydium Zespołu
Sędziów macierzystej dyscypliny dyscyplin wymienionych w § 1 które
formalnie zatwierdza Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
3. Dokonanie wpisu na listę kandydatów na sędziów międzynarodowych LEN i FINA, następuje
na wyłączny wniosek PKS PZP, który po formalnym zatwierdzeniu przez Zarząd PZP, jest
przesyłany do władz LEN lub FINA w celu ostatecznego zatwierdzenia i umieszczenia na liście
sędziów międzynarodowych LEN lub FINA poszczególnych dyscyplin.
Warunkiem uzyskania wpisu na listę kandydatów zgłaszanych przez PKS PZP jest długoletni,
nienaganny staż sędziowski, wykształcenie minimum matura oraz praktyczna znajomość
języka angielskiego.

§ 26
1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień sędziowskich jest legitymacja
sędziowska Polskiego Związku Pływackiego wraz z aktualną licencją na dany okres.
2. Legitymacje sędziego klasy drugiej i pierwszej wydają PZS OZP.
3. Legitymacje sędziego związkowego wydaje PKS PZP.
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4. Legitymacje sędziego międzynarodowych LEN lub FINA poszczególnych dyscyplin nadają
odpowiednio władze LEN lub FINA.
VIII. Uprawnienia i obowiązki sędziego.
§ 27
1. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki sędziego w czasie wykonywania funkcji sędziowskich
definiują przepisy FINA z wykładnią obowiązującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prawa wydawania tych przepisów w języku polskim posiada wyłącznie Polski Związek
Pływacki.
2. Poza uprawnieniami i obowiązkami wyżej wymienionymi, sędzia jest uprawniony do:
- uzyskiwania wyższych uprawnień sędziowskich (po spełnieniu wymogów formalnych)
- wyboru do władz sędziowskich,
- uzyskiwania wyróżnień, pochwał, odznaczeń sportowych, związkowych, resortowych
i państwowych.
§ 28
1 . Sędzia jest zobowiązany do:
- zachowania nienagannej postawy moralnej, w oparciu o Kodeks Etyczny Sędziego PZP,
który stanowi integralny załącznik do niniejszego regulaminu,
- przestrzegania w czasie zawodów przepisów FINA i regulaminów zawodów,
- wykonywania swych czynności i podejmowania decyzji z pełnym obiektywizmem
i duchem sportu,
- podporządkowanie się uchwałom i decyzjom PKS PZP/OZP oraz Zarządów PZP i OZP,
- czynnej działalności sędziowskiej, minimum 2 sędziowań w danym roku kalendarzowym
dla pływania,
- na wszystkich zawodach pływackich uczestniczenia w przepisowym ubiorze (stroju)
sędziowskim:
Kobiety:
- biała sportowa bluzka z krótkim rękawem i emblematem klasy sędziowskiej po lewej
stronie,
- biała sportowa spódnica (zakrywająca kolana w pozycji siedzącej) lub białe szorty
ewentualnie białe spodnie,
- białe sportowe obuwie (typu adidas, tenisówki lub białe klapki).
Mężczyźni:
- biała sportowa koszulka z krótkim rękawem i emblematem klasy sędziowskiej
po lewej stronie,
- białe długie spodnie,
- białe sportowe obuwie (typu adidas, tenisówki lub białe klapki)
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IX. Sankcje i kary.
1.

2.

3.
4.

5.

1.

2.
3.

§ 29
W stosunku do sędziego postępującego nagannie w czasie wykonywania funkcji
sędziowskich, podejmującego decyzje sprzeczne z przepisami FINA, na podstawie regulaminu
dyscyplinarnego i kodeksu etycznego sędziów sportu pływackiego można zastosować
następujące sankcje i kary:
a) sankcje
- upomnienie
- ostrzeżenie
b) kary
- zawieszenie w działalności na czas określony,
- pozbawienie uprawnień sędziowskich.
O sankcje lub kary wymienione w § 29 wnioskują:
w stosunku do sędziów klas: drugiej i pierwszej – macierzyste PZS OZP lub PKS PZP,
w stosunku do sędziów związkowych - wyłącznie PKS PZP.
Decyzje o nałożeniu sankcji lub kary, wymagają akceptacji Zarządu OZP lub odpowiednio
Zarządu PZP.
PZS OZP w stosunku do sędziów związkowych mogą występować do PZS PZP
z wnioskiem o nałożenie sankcji lub kary.
Złożenie wniosku o wymierzenie kary powoduje automatyczne zawieszenie sędziego
związkowego w działalności do czasu podjęcia decyzji ostatecznej decyzji przez PKS PZP.
Nałożenie sankcji i kar może mieć miejsce tylko po uprzednim przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego i złożenia wyjaśnień przez osobę, której postawiono zarzut.
Na czas postępowania wyjaśniającego, sędzia nie powinien być powoływany do pełnienia
funkcji sędziowskiej.
§ 30
Zarząd OZP niezależnie od postanowień § 29, może samodzielnie zastosować kary
dyscyplinarne, przewidziane regulaminem dla działaczy sportowych w stosunku
do wszystkich sędziów działających na terenie OZP, którzy dopuścili się wysoce rażących
naruszeń obowiązków.
Zarząd PZP jest uprawniony do stosowania sankcji i kar w stosunku do wszystkich sędziów
dyscyplin pływackich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ust. 1 i 2, powoduje obowiązek powiadomienia
PKS PZP, która deleguje swego rzecznika interesu sędziowskiego na posiedzenie
odpowiedniego Zarządu, podczas którego będzie rozpatrywana przedmiotowa sprawa.

§ 31
1. Ukaranemu sędziemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania do zwierzchnich władz
sportowych Komisji Dyscyplinarnej PZP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
o ukaraniu.
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

X. Postanowienia końcowe.
§ 32
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5.2 Regulamin Kolegium Sędziów PZP

Uchwały i wytyczne Zarządu PZP są wiążące w działalności Kolegium Sędziów PZP oraz jego
Prezydium.
§ 33
Wydatki związane z działalnością Kolegium Sędziów PZP i jego Prezydium nie mogą przekroczyć
kwot przewidzianych rocznym preliminarzem.
§ 34
We wszystkich sprawach związanych z działalnością Kolegium Sędziów PZP i jego Prezydium,
a nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, decyduje Zarząd PZP.
§ 35
Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do Kolegiów Sędziów
i Prezydiów KS wymienionych w §1 ust 1 ppkt b) do d) niniejszego Regulaminu oraz Kolegiów
Sędziów i Prezydiów KS OZP.
§ 36
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd PZP
i jednocześnie z tym dniem tracą moc poprzednie regulaminy, dotyczące Kolegium Sędziów PZP
i jego Prezydium.

ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 35/2013
ZARZĄDU PZP
WARSZAWA 22.05.2013
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5.3 Regulamin dyscyplinarny PZP

Regulamin dyscyplinarny

5.3 Regulamin dyscyplinarny
PZP Związku Pływackiego
Polskiego
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 45b ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, z późn. zm.) oraz § 32 ust. 2 w zw. z § 32 ust. 1 pkt 8 oraz § 59
ust. 1 Statutu Polskiego Związku Pływackiego, uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin dyscyplinarny Polskiego Związku Pływackiego (w skrócie „PZP” lub
„Związek”), zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady ponoszenia odpowiedzialności
dyscyplinarnej w sporcie pływackim.
2. Regulamin określa w szczególności:
1) podmioty podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej;
2) organy dyscyplinarne i ich kompetencje;
3) zasady ponoszenia odpowiedzialności za przewinienia dyscyplinarne;
4) rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady ich wymiaru;
5) czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną (przewinienia dyscyplinarne);
6) tryb postępowania dyscyplinarnego;
7) przesłanki wznowienia postępowania;
8) zasady wykonywania orzeczeń organów dyscyplinarnych.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) zawodniku - rozumie się przez to zawodnika posiadającego licencję PZP, zrzeszonego
w klubie będącym członkiem PZP oraz zawodnika zagranicznego startującego
w barwach polskiego klubu;
2) FINA – rozumie się przez to Międzynarodową Federację Pływania;
3) LEN – rozumie się przez to Europejską Ligę Pływania;
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4) KD – rozumie się przez to Komisję Dyscyplinarną PZP;
5) Trybunał – rozumie się przez to Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu przy Polskim
Komitecie Olimpijskim;
6) PKOL - rozumie się przez to Polski Komitet Olimpijski;
7) MKOL- rozumie się przez to Międzynarodowy Komitet Olimpijski.
§ 3.
1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie pływackim za popełnione przewinienie
dyscyplinarne podlegają:
1) członkowie zwyczajni, w tym kluby sportowe oraz członkowie wspierający PZP;
2) zawodnicy;
3) sędziowie sportowi;
4) trenerzy i instruktorzy;
5) działacze sportowi, działający w klubach sportowych, Okręgowych Związkach
Pływackich

oraz

innych

organizacjach

będących

członkiem

zwyczajnym

lub wspierającym PZP;
6) delegaci;
7) organizatorzy imprez sportowych
8) inne osoby biorące udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym
lub prowadzonym przez PZP.
2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest naruszenie przepisów ustawy o sporcie, postanowień
Statutu PZP, regulaminów i innych przepisów obowiązujących w tym sporcie, w tym
przepisów FINA oraz uchwał, zarządzeń i decyzji wydanych przez uprawnione organy
PZP, a także norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie.
§ 4.
1. Postanowieniami niniejszego Regulaminu nie są objęte sprawy dotyczące dopingu
w sporcie. W tym zakresie Związek uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dotyczący
dopingu w sporcie ustanowione przez Polską Agencję Antydopingową POLADA.
2. Postanowieniami niniejszego Regulaminu nie są objęte sprawy regulaminowe związane
z technicznym przebiegiem współzawodnictwa sportowego, rozstrzygane na podstawie
regulaminów sportowych PZP.
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Rozdział II
Organy dyscyplinarne
§ 5.
Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych (organami dyscyplinarnymi
PZP) są:
1) Komisja Dyscyplinarna;
2) Zarząd PZP;
3) Krajowy Zjazd.
§ 6.
1. Komisja Dyscyplinarna jest głównym organem dyscyplinarnym PZP.
2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 – 5 osób wybieranych przez Zarząd PZP na okres
4-letniej kadencji.
§ 7.
1. Członkostwo w Komisji Dyscyplinarnej wygasa w przypadku:
1) rezygnacji złożonej na piśmie;
2) skazania

prawomocnym

wyrokiem

za

umyślne

przestępstwo

lub

umyślne

przestępstwo skarbowe ścigane z oskarżenia publicznego;
3) ograniczenia albo utraty zdolności do czynności prawnych;
4) odwołania;
5) śmierci.
2. Odwołanie członka Komisji Dyscyplinarnej może nastąpić w przypadku:
1) choroby powodującej trwałą niezdolność do wykonywania funkcji;
2) uchybienia godności funkcji członka Komisji Dyscyplinarnej, w szczególności
z powodu działalności niezgodnej ze statutem PZP.
3. Odwołanie członka Komisji Dyscyplinarnej może nastąpić wyłącznie w drodze uchwały
Zarządu PZP.
4. W przypadku odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej Zarząd dokonuje powołania
uzupełniającego na okres do końca kadencji.
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§ 8.
1. Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej wybiera Zarząd PZP.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Dyscyplinarnej wybierają spośród siebie
wiceprzewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz,
podejmując wszelkie działania i czynności konieczne do zapewnienia prawidłowego
wykonywania zadań Komisji.
§ 9.
1. Komisja Dyscyplinarna orzeka jako organ pierwszej instancji we wszystkim sprawach
dyscyplinarnych, za wyjątkiem spraw o wykluczenie członka ze Związku.
2. Komisja Dyscyplinarna orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
3. Skład orzekający, w tym przewodniczący składu orzekającego i protokolant, wyznaczani
są przez przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej.
§ 10.
Do właściwości Komisji Dyscyplinarnej należy również rozpoznawanie sporów między
trenerami, instruktorami, sędziami i działaczami sportowymi, związanych z ich statutową
działalnością w Związku.
§ 11.
1. Zarząd Związku orzeka jako organ pierwszej instancji w sprawach o wykluczenie członka
ze Związku.
2. Zarząd Związku rozpoznaje również środki odwoławcze od orzeczeń wydanych
w pierwszej instancji przez Komisję Dyscyplinarną.
3. W toku postępowania dyscyplinarnego Zarząd Związku podejmuje decyzje w trybie
określonym przepisami Statutu PZP.
§ 12.
Krajowy Zjazd orzeka jako organ odwoławczy od orzeczeń Zarządu Związku w sprawach
o wykluczenie członka ze Związku.
Rozdział III
Zasady ponoszenia odpowiedzialności za przewinienia dyscyplinarne
4
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§ 13.
1. Odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienie dyscyplinarne ponosi osoba, której
można przypisać winę w czasie popełnienia przewinienia.
2. Nieświadomość tego, że działanie lub zaniechanie stanowi przewinienie dyscyplinarne,
nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona.
§ 14.
1. Przewinienie dyscyplinarne uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał
lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. Za czas, w którym sprawca zaniechał
działania, uważa się dzień następujący po upływie terminu, w którym określone działanie
powinno nastąpić.
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna ponoszona jest za przewinienia dyscyplinarne
popełnione zarówno w kraju jak i za granicą.
§ 15.
1. Karom przewidzianym w niniejszym Regulaminie podlega nie tylko sprawca ale i ten, kto
kieruje, poleca, pomaga lub nakłania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
2. W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia udział
każdej osoby w popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.
§ 16.
1. Odpowiedzialność dyscyplinarna, ponoszona na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie, jest niezależna od odpowiedzialności określonej przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. W razie wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe,
wykroczenie albo wykroczenie skarbowe, o czyn stanowiący równocześnie przewinienie
dyscyplinarne, postępowanie dyscyplinarne może zostać zawieszone do czasu
prawomocnego

zakończenia

postępowania

karnego,

postępowania

w

sprawie

o wykroczenie albo postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe albo wykroczenie
skarbowe.
3. Organ dyscyplinarny, który zawiesił postępowanie w przypadku określonym w ust. 2
podejmuje uprzednio zawieszone postępowanie nie później niż w ciągu dwóch miesięcy
od prawomocnego zakończenia postępowań wskazanych w ust. 2.
5
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4. Orzeczenie wydane w sprawach, o których mowa w ust. 2, w tym uniewinniające,
nie stanowi przeszkody do wymierzenia kary w postępowaniu dyscyplinarnym.
§ 17.
Orzeczenie kary dyscyplinarnej przez właściwy organ dyscyplinarny nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez osoby poszkodowane przewinieniem dyscyplinarnym stosownych
odszkodowań na zasadach ogólnych.
Rozdział IV
Rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady ich wymiaru
§ 18.
Za popełnione przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary dyscyplinarne.
§ 19.
Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zawieszenie lub pozbawienie właściwej licencji;
5) pozbawienie zawodnika tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski;
6) zawieszenie:
a) w prawach członka Związku,
b) w prawach zawodnika, w tym członka kadry narodowej,
c) w pełnieniu funkcji trenera, instruktora, sędziego sportowego, działacza
sportowego lub innej funkcji społecznej lub sportowej w ramach działalności
PZP;
7) wykluczenie ze składu kadry narodowej;
8) okresowy lub dożywotni zakaz pełnienia funkcji związanych ze sportem pływackim,
w tym funkcji w strukturach Związku;
9) zakaz reprezentowania polskiego pływania na zawodach międzynarodowych;
10) dyskwalifikacja okresowa lub dożywotnia;
11) okresowy zakaz organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych;
6
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12) wykluczenie członka z PZP.
§ 20.
Wobec członków PZP, w tym klubów sportowych, mogą być nakładane następujące kary
dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) kara pieniężna;
3) zawieszenie lub pozbawienie licencji;
4) zawieszenie w prawach członka PZP;
5) okresowy zakaz organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych;
6) wykluczenie z PZP.
§ 21.
Wobec zawodników, w tym członków kadry narodowej, mogą być nakładane następujące
kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zawieszenie lub pozbawienie właściwej licencji;
5) pozbawienie tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski;
6) zawieszenie w prawach zawodnika;
7) wykluczenie ze składu kadry narodowej;
8) zakaz reprezentowania polskiego pływania na zawodach międzynarodowych;
9) dyskwalifikacja okresowa lub dożywotnia.
§ 22.
Wobec sędziów sportowych mogą być nakładane następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zawieszenie lub pozbawienie właściwej licencji;
5) zawieszenie w pełnieniu funkcji sędziego sportowego;
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6) okresowy lub dożywotni zakaz pełnienia funkcji sędziego lub innych funkcji
statutowych.
§ 23.
Wobec działaczy sportowych, trenerów, instruktorów oraz innych osób podlegających
Regulaminowi mogą być nakładane następujące kary dyscyplinarne:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) kara pieniężna;
4) zawieszenie

lub

pozbawienie

właściwej

licencji

(w

przypadku

trenerów

i instruktorów);
5) zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji;
6) okresowy lub dożywotni zakaz pełnienia funkcji związanych ze sportem pływackim,
w tym funkcji w strukturach Związku.
§ 24.
1. Upomnienie polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączone
z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.
2. Nagana jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku
do dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego.
3. Upomnienie oraz nagana mogą być podane do publicznej wiadomości.
§ 25.
Karę pieniężną wymierza się w walucie polskiej, w wysokości od 300 zł do 2000 zł.
§ 26.
1. Kary dyscyplinarne: zawieszenia właściwej licencji, okresowego zakazu pełnienia funkcji
związanych ze sportem pływackim, w tym funkcji w strukturach Związku, zakazu
reprezentowania polskiego pływania na zawodach międzynarodowych oraz okresowego
zakazu organizacji imprez ogólnopolskich i międzynarodowych, orzeka się na okres
od 3 miesięcy do 4 lat.
2. Kary, o których mowa w ust. 1, wymierza się w miesiącach i latach.
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§ 27.
1. Kara zawieszenia powoduje zawieszenie wszelkich praw wynikających z członkostwa
w klubie sportowym zrzeszonym w PZP lub z członkostwa w PZP, a także zakaz
uczestniczenia we wszelkiej działalności sportowej nadzorowanej lub prowadzonej przez
PZP lub organizacje międzynarodowe.
2. Karę zawieszenia w prawach zawodnika lub klubu sportowego w prawach członka
Związku powoduje również zakaz udziału zawodnika lub klubu we współzawodnictwie
sportowym w kraju i za granicą.
3. Karę zawieszenia orzeka się na okres od 3 miesięcy do 4 lat i wymierza się ją
w miesiącach i latach.
§ 28.
1. Kara dyskwalifikacji pociąga za sobą całkowitą i bezwarunkową utratę wszelkich praw
uczestnictwa w działalności prowadzonej lub nadzorowanej przez PZP oraz organizacje
międzynarodowe, na czas dyskwalifikacji.
2. Kara dyskwalifikacji okresowej może być orzeczona na okres od 6 miesięcy do 5 lat
i wymierza się ją w miesiącach i latach.
3. Kara dyskwalifikacji zawodnika skutkuje pozbawieniem go licencji.
§ 29.
Kara pozbawienia zawodnika licencji lub wymierzenie wobec niego kary dyskwalifikacji
na okres powyżej jednego roku oznacza wykluczenie go ze składu kadry narodowej.
§ 30.
Kara wykluczenia członka z PZP obejmuje utratę wszelkich praw wynikających
z członkostwa w PZP.
§ 31.
Rodzaj i okres trwania kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny określa w orzeczeniu
dyscyplinarnym.
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§ 32.
1. Organ

dyscyplinarny

wymierza

karę

według

swojego

uznania,

w

granicach

przewidzianych w Regulaminie, uwzględniając stopień winy, a także cele kary w zakresie
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sportu pływackiego w Polsce oraz cele
wychowawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego.
2. Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia motywy i sposób zachowania się
obwinionego, rodzaj i rozmiar następstw przewinienia dyscyplinarnego, okoliczności
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na
obwinionym obowiązków oraz zachowanie sprawcy po popełnieniu przewinienia
dyscyplinarnego.
3. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której
dotyczą.
§ 33.
Jeżeli dane postępowanie dyscyplinarne dotyczy kilku przewinień dyscyplinarnych
popełnionych przez tego samego sprawcę, organ dyscyplinarny może wymierzyć jedną karę
za wszystkie przewinienia (kara łączna).
§ 34.
1. Wykonanie orzeczonej kary:
1) zawieszenia lub pozbawienia licencji;
2) zawieszenia;
3) okresowego zakazu pełnienia funkcji związanych ze sportem pływackim, w tym
funkcji w strukturach Związku;
4) dyskwalifikacji okresowej
- może zostać warunkowo zawieszone na okres od 6 miesięcy do 2 lat, jeżeli w sprawie
miały miejsce istotne okoliczności łagodzące.
2. Zawieszona kara podlega wykonaniu, jeżeli w okresie zawieszenia osoba wobec której
prawomocnie orzeczono zawieszoną karę popełniła nowe, podobne do poprzedniego
przewinienie dyscyplinarne, za które orzeczono prawomocnie karę tego samego rodzaju.
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3. Można zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary, jeżeli ukarany w okresie
zawieszenia popełnił inne przewinienie dyscyplinarne, za które został prawomocnie
ukarany.
§ 35.
1. W sprawie, w której miały miejsce szczególnie istotne okoliczności łagodzące, organ
dyscyplinarny może wymierzyć karę łagodniejszego rodzaju, a nawet odstąpić od jej
wymierzenia.
2. Ukarany, po odbyciu lub wykonaniu co najmniej połowy kary, w przypadku zaistnienia
nadzwyczajnych okoliczności dotyczących jego osoby, może złożyć do organu
dyscyplinarnego wniosek o umorzenie pozostałej części kary.
§ 36.
1. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęły
3 lata. Jeżeli jednak w tym okresie wszczęto postępowanie dyscyplinarne, karalność ustaje
z upływem 2 lat od zakończenia tego okresu.
2. W razie uchylenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego, karalność ustaje
po upływie 2 lat od dnia uchylenia prawomocnego orzeczenia.
3. W razie wznowienia postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym
orzeczeniem, karalność ustaje po upływie 2 lat od dnia wznowienia postępowania.
4. Kara nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się orzeczenia
nakładającego karę upłynęło 2 lata.
5. Przedawnienie wykonania kary nie biegnie w przypadku zaskarżenia prawomocnego
orzeczenia do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie
Olimpijskim.
6. Po upływie 3 lat, licząc od daty wykonania kary, kara dyscyplinarna ulega zatarciu z mocy
Regulaminu. Z chwilą zatarcia kary dyscyplinarnej uważa się ją za niebyłą, a wpis o jej
orzeczeniu usuwa się z ewidencji, o której mowa w § 37.
7. Na wniosek zainteresowanego lub klubu którego jest reprezentantem, możliwe jest
zarządzenie zatarcia kary dyscyplinarnej już po upływie 1 roku i 6 miesięcy, licząc od
daty wykonania kary. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
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8. Zasady określone w ust. 1 i 2 nie znajdują zastosowania do przewinień korupcyjnych,
które nie ulegają przedawnieniu.
§ 37.
PZP prowadzi ewidencje orzeczonych kar oraz warunkowych zawieszeń wykonania
orzeczonej kary.
Rozdział V
Czyny zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną (przewinienia dyscyplinarne)
§ 38.
Za poszczególne przewinienia dyscyplinarne organ dyscyplinarny wymierza kary
dyscyplinarne zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Regulaminu, z uwzględnieniem zasad,
o których mowa w § 32.
§ 39.
Zawodnicy, w tym zawodnicy kadry narodowej, za:
1) przebywanie w trakcie zawodów, treningów oraz akcji szkoleniowych w stanie
po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków odurzających;
2) wysoce niesportowy tryb życia, naruszanie porządku prawnego oraz norm etycznomoralnych, w szczególności w trakcie zawodów sportowych i akcji szkoleniowych,
podlegają karze upomnienia, nagany, zawieszenia lub pozbawienia licencji, zawieszenia
w prawach zawodnika, wykluczenia ze składu kadry narodowej, zakazu reprezentowania
polskiego pływania na zawodach międzynarodowych albo karze dyskwalifikacji
okresowej.
§ 40.
1. Zawodnicy za nieuzasadnione nieuczestniczenie lub spóźnienie się na uroczystość
dekoracji medalowej lub wręczania nagród, podlegają karze upomnienia, nagany
lub karze pieniężnej do 2 000 zł.
2. Zawodnicy za:
- nieprzestrzeganie estetycznego stroju sportowego,
12
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- reprezentanci kraju za używanie na odzieży sportowej znaków, symboli, reklam
niezgodnych z aktualnymi wytycznymi PZP,
podlegają karze upomnienia lub nagany lub karze pieniężnej do 2000 zł.
§ 41.
Zawodnicy za:
1) podpisanie deklaracji przystąpienia (zgłoszenia) do innego klubu bez spełnienia
określonych przepisami PZP warunków;
2) za podpisanie umowy z innym klubem w okresie ważności umowy z klubem
macierzystym,
podlegają karze zawieszenia w prawach zawodnika oraz karze pieniężnej do 2 000 zł.
§ 42.
1. Zawodnicy, w tym zawodnicy kadry narodowej, za publiczne znieważenie innego
uczestnika zawodów sportowych, w szczególności sędziego, innego zawodnika, trenera,
instruktora lub osoby funkcyjnej,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł, zawieszenia w prawach zawodnika albo karze
dyskwalifikacji okresowej.
2. Zawodnicy, w tym zawodnicy kadry narodowej, za naruszenie nietykalności cielesnej
innego uczestnika zawodów sportowych, w szczególności sędziego, innego zawodnika,
trenera, instruktora lub osoby funkcyjnej,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł, zawieszenia w prawach zawodnika, wykluczenia
ze składu kadry narodowej albo karze dyskwalifikacji okresowej lub dożywotniej.
§ 43.
Zawodnicy kadry narodowej za nieuzasadnioną odmowę reprezentowania kraju we
współzawodnictwie międzynarodowym, po otrzymaniu nominacji,
podlegają karze zawieszenia w prawach zawodnika, zakazu reprezentowania polskiego sportu
pływackiego na zawodach międzynarodowych albo karze dyskwalifikacji okresowej.
§ 44.
Zawodnicy będący członkami kadry narodowej za:
1) nieuzasadnioną odmowę udziału w akcji szkolenia centralnego;
13
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2) nieusprawiedliwione nieprzybycie na akcję szkolenia centralnego;
3) rażące spóźnianie się na akcje szkolenia centralnego lub ich przedwczesne
opuszczanie;
4) odmowę startu w zawodach krajowych i zagranicznych bez uzasadnionego
usprawiedliwienia;
5) niepoddawanie się lub nieterminowe poddawanie się okresowym badaniom lekarskim
i wydolnościowym lub nieprzestrzeganie postępowania leczniczego;
6) zachowanie niegodne reprezentanta kraju,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł, zawieszenia lub pozbawienia licencji, zawieszenia w
prawach zawodnika, wykluczenia ze składu kadry narodowej, zakazu reprezentowania
polskiego sportu pływackiego na zawodach międzynarodowych albo karze dyskwalifikacji
okresowej.
§ 45.
Zawodnicy będący członkami kadry narodowej za działania godzące w dobre imię Związku,
w szczególności związane z wystąpieniami publicznymi lub wypowiedziami w środkach
masowego przekazu i mediach społecznościowych
podlegają karze upomnienia, nagany, karze pieniężnej do 2 000 zł albo karze zawieszenia
w prawach zawodnika.
§ 46.
1. Sędziowie sportowi za:
1) nieusprawiedliwioną nieobecność na zawodach, do których sędziowania zostali
wyznaczeni;
2) prowadzenie zawodów w stanie po spożyciu alkoholu lub pod wpływem środków
odurzających;
3) spożywanie alkoholu lub przyjmowanie środków odurzających na terenie obiektu
sportowego w trakcie zawodów,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł, zawieszenia lub pozbawienia licencji, okresowego
zakazu pełnienia funkcji sędziego sportowego albo karze zawieszenia.
2. Sędziowie sportowi za nieterminowe lub niepełne sporządzenie sprawozdania z zawodów,
podlegają karze upomnienia, nagany lub karze pieniężnej do 2 000 zł.
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§ 47.
1. Sędziowie sportowi za naruszenie w trakcie zawodów sportowych przepisów i zasad,
w szczególności, gdy wpływają one na wynik współzawodnictwa sportowego,
podlegają karze upomnienia, nagany, zawieszenia lub pozbawienia licencji, okresowego
zakazu pełnienia funkcji sędziego sportowego lub innych funkcji statutowych albo karze
zawieszenia.
2. Sędziowie sportowi za przyjmowanie lub usiłowanie przyjęcia korzyści majątkowej
lub osobistej w zamian za stronnicze kształtowanie wyników zawodów,
podlegają karze okresowego lub dożywotniego zakazu pełnienia funkcji sędziego
sportowego.
§ 48.
Sędziowie sportowi za działania godzące w dobre imię Związku, w szczególności związane
z wystąpieniami publicznymi lub wypowiedziami w środkach masowego przekazu,
podlegają karze upomnienia, nagany, karze pieniężnej do 2 000 zł albo karze zawieszenia.
§ 49.
Działacze sportowi, trenerzy, instruktorzy oraz inne osoby podlegające Regulaminowi
za przyczynienie się lub spowodowanie absencji zawodników powołanych do kadry
narodowej lub będących członkami kadry narodowej w zawodach lub akcjach szkolenia
centralnego,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł, zawieszenia albo karze okresowego zakazu pełnienia
funkcji związanych z pływaniem, w tym funkcji w strukturach Związku.
§ 50.
Działacze sportowi, trenerzy, instruktorzy oraz inne osoby podlegające Regulaminowi
za działania godzące w dobre imię Związku, w szczególności związane z wystąpieniami
publicznymi lub wypowiedziami w środkach masowego przekazu,
podlegają karze pieniężnej 2 000 zł albo karze zawieszenia.
§ 51.
1. Członkowie zwyczajni Związku, w tym kluby sportowe, za:
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1) zaleganie z zapłatą składek członkowskich co najmniej przez okres 1 roku;
2) działalność sprzeczną z prawem;
3) działalność sprzeczną ze statutem Związku oraz uchwałami władz Związku;
4) nieuzasadnione zaprzestanie uczestnictwa przez członka zwyczajnego będącego
klubem sportowym we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez
Związek;
5) działania na szkodę Związku,
podlegają karze zawieszenia w prawach członka albo karze wykluczenia ze Związku.
2. Członkowie wspierający Związku za:
1) działalność sprzeczną z prawem, statutem Związku oraz uchwałami władz Związku;
2) działania na szkodę Związku;
3) zaniechanie realizacji deklarowanego wsparcia,
podlegają karze zawieszenia w prawach członka albo karze wykluczenia ze Związku.
§ 52.
Kluby sportowe za uniemożliwienie zawodnikom powołanym do kadry narodowej
lub będącym członkami kadry narodowej udziału w zawodach lub akcjach szkolenia
centralnego,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł.
§ 53.
Kluby sportowe za naruszenie przepisów dotyczących zmiany przynależności zawodników
do klubów sportowych,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł albo karze zawieszenia w prawach członka Związku.
§ 54.
1. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 42 ust. 1,
za publiczne znieważenie innych uczestników zawodów sportowych, w szczególności
sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów i osób funkcyjnych,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł albo karze zawieszenia.
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2. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, z zastrzeżeniem § 42 ust. 2,
za naruszenie nietykalności cielesnej innych uczestników zawodów sportowych,
w szczególności sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów i osób funkcyjnych,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł, zawieszenia albo karze okresowego
lub dożywotniego zakazu pełnienia określonych funkcji związanych ze sportem
pływackim.
§ 55.
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, za dyskryminujące lub rasistowskie
zachowania wobec innych uczestników zawodów sportowych,
podlegają karze pieniężnej do 2 000 zł, zawieszenia, okresowego zakazu pełnienia
określonych funkcji związanych ze sportem pływackim albo karze dyskwalifikacji okresowej.
§ 56.
Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, za popełnienie czynów korupcyjnych
określonych w art. 46 - 48 ustawy o sporcie, niezależnie od odpowiedzialności określonej
w tych przepisach, podlegają karze zawieszenia, okresowego lub dożywotniego zakazu
pełnienia określonych funkcji związanych ze sportem pływackim albo karze dyskwalifikacji
okresowej lub dożywotniej.
§ 57.
1. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, ponoszą również odpowiedzialność
dyscyplinarną za inne naruszenia przepisów, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu,
w szczególności jeżeli naruszenie to polega na przekroczeniu uprawnień bądź
na nierealizowaniu obowiązków nałożonych tymi przepisami.
2. Osoby, o których mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, ponoszą również odpowiedzialność
dyscyplinarną za nierealizowanie uchwał, zarządzeń i decyzji wydanych przez
uprawnione organy PZP.
3. Za przewinienia dyscyplinarne, o których mowa w ust. 1 i 2, rodzaj kary dyscyplinarnej
określa właściwy organ dyscyplinarny w ramach kar określonych w rozdziale IV,
z uwzględnieniem § 31 Regulaminu.
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Rozdział VI
Tryb postępowania dyscyplinarnego
Zasady postępowania dyscyplinarnego
§ 58.
Postępowanie dyscyplinarne polega na przeprowadzeniu czynności mających na celu
ustalenie zasadności zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz jego okoliczności
poprzez zebranie wszelkich dowodów koniecznych do wyjaśnienia sprawy, ich rozpatrzeniu
i wydaniu orzeczenia kończącego sprawę przez właściwy organ dyscyplinarny.
§ 59.
1. Postepowanie dyscyplinarne wszczynane jest przez organ dyscyplinarny PZP na wniosek
zainteresowanych podmiotów lub z urzędu.
2. Zainteresowanym podmiotem jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku
dotyczy przewinienie dyscyplinarne, albo kto żąda czynności organu dyscyplinarnego ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek, w tym władze PZP.
§ 60.
1. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne.
2. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone zgodnie z zasadami jawności.
3. Obwinionemu o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego przysługuje prawo do obrony
w toku całego postępowania.
4. Obwinionemu przysługuje prawo do przedstawiania dowodów na swoją obronę oraz
składania wniosków dowodowych.
5. Obwiniony w postępowaniu dyscyplinarnym może być reprezentowany przez
pełnomocnika.
6. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, jak również rodzice, małżonek,
rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku
przysposobienia
§ 61.
1. Stroną w postępowaniu dyscyplinarnym jest obwiniony.
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2. Jeżeli postepowanie dyscyplinarne zostało wszczęte na wniosek uprawnionego podmiotu,
prawa strony przysługują także wnioskodawcy.
3. W trakcie postępowania dyscyplinarnego strony mają prawo do:
1) czynnego udziału we wszystkich fazach postępowania;
2) wglądu do akt sprawy, w tym zgromadzonych dowodów;
3) składania wyjaśnień, zadawania pytań, składania żądań i wniosków, w tym wniosków
dowodowych i powoływania świadków.
§ 62.
1. Obwinionego o popełnienie przewinienia dyscyplinarnego uważa się za niewinnego,
dopóki jego odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne nie zostanie udowodniona
i potwierdzona prawomocnym orzeczeniem.
2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swojej niewinności i może bez podania
powodów odmówić składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania.
3. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść obwinionego.
4. Podstawą rozstrzygania mogą być jedynie dowody ujawnione w postępowaniu przed
organem dyscyplinarnym.
5. Organy dyscyplinarne prowadzące postępowanie są obowiązane badać oraz uwzględniać
okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.
§ 63.
Rozpatrując odwołanie od nałożonej kary organ dyscyplinarny odwoławczy nie może orzec
kary surowszej, jeżeli postepowanie odwoławcze zostało wszczęte przez ukaranego.
§ 64.
Członek organu dyscyplinarnego pierwszej instancji lub organu dyscyplinarnego drugiej
instancji jest z mocy Regulaminu wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli:
1) sprawa dotyczy go bezpośrednio, jego małżonka, krewnego lub powinowatego w linii
prostej albo osoby pozostającej z nim w stosunku przysposobienia;
2) brał udział w rozpoznawaniu sprawy w niższej instancji;
3) występował w sprawie w charakterze świadka;
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4) pozostaje ze stroną postępowania w stosunku prawnym lub faktycznym mogącym
budzić wątpliwości, co do jego bezstronności;
5) w przypadku sporów wynikłych z zawodów sportowych brał w nich udział jako
zawodnik lub osoba urzędowa.
§ 65.
1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności rażącego naruszenia prawa lub Statutu
PZP i Regulaminu, organ dyscyplinarny może zastosować środek zapobiegawczy w
postaci zawieszenia obwinionego w jego prawach do zakończenia postępowania
dyscyplinarnego na czas nie dłuższy jednak niż 90 dni.
2. Od orzeczenia o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia
obwinionemu przysługuje odwołanie do wyższej instancji.

Dowody
§ 66.
1. Przedmiotem dowodu są fakty mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.
2. Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu.
§ 67.
1. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.
2. We wniosku dowodowym należy podać oznaczenie dowodu oraz określić okoliczności,
które mają być udowodnione.
3. Prawo składania wniosków dowodowych przysługuje stronie do dnia posiedzenia organu
dyscyplinarnego.
4. Wniosek dowodowy może zostać oddalony, jeżeli:
1) okoliczność, która ma zostać udowodniona, nie ma znaczenia dla sprawy;
2) okoliczność,

której

dotyczy

wniosek,

została

już

udowodniona

zgodnie

z twierdzeniem wnioskodawcy;
3) dowód jest nieprzydatny do stwierdzenia danej okoliczności;
4) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia postępowania;
5) dowodu nie da się przeprowadzić.
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§ 68.
Jeżeli stwierdzenie okoliczności mającej istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy
wymaga wiadomości specjalnych, organ dyscyplinarny może zasięgnąć pisemnej lub ustnej
opinii specjalistów i ekspertów zewnętrznych.
Postępowanie przed organami pierwszej instancji
§ 69.
Podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego może być w szczególności:
1) protokół sędziego zawodów;
2) wniosek zainteresowanego podmiotu;
3) wniosek Zarządu PZP, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Rewizyjnej, Prezesa lub
wiceprezesa Zarządu PZP, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
4) wniosek osoby odpowiedzialnej za przebieg zawodów (np. kierownika zawodów,
dyrektora zawodów);
5) pisemna informacja pochodząca od osoby fizycznej lub prawnej z podaniem adresu
oraz adresu e-mail i podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji osoby prawnej.
§ 70.
Organ dyscyplinarny pierwszej instancji może:
1) wszcząć postępowanie dyscyplinarne;
2) odmówić wszczęcia postępowania dyscyplinarnego;
3) pozostawić wniosek bez rozpoznania;
4) umorzyć postępowanie dyscyplinarne;
5) zawiesić postępowanie dyscyplinarne;
6) odstąpić od wymierzenia kary;
7) wymierzyć karę dyscyplinarną;
8) uznać się niewłaściwym i przesłać wniosek zgodnie z właściwością lub pozostawić go
bez rozpoznania.
§ 71.
1. Po uzyskaniu materiałów wskazujących na możliwość popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego

organ

dyscyplinarny

niezwłocznie

przeprowadza

postepowanie
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wyjaśniające, z zastrzeżeniem § 79, w celu ustalenia czy zachodzą przesłanki do
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
2. Postępowanie wyjaśniające powinno zostać przeprowadzone w terminie 30 dni.
3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ dyscyplinarny, w zależności od
dokonanych ustaleń, niezwłocznie wszczyna lub odmawia wszczęcia postepowania
dyscyplinarnego.
§ 72.
Organ dyscyplinarny wszczyna postepowanie dyscyplinarne, jeżeli dane uzyskane w toku
postepowania wyjaśniającego wskazują, że w sprawie zachodzi uzasadnione podejrzenie
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
§ 73.
1. Organ dyscyplinarny odmawia wszczęcia postępowania jeżeli w sprawie:
1) nie doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego;
2) w zarzucanym czynie brak jest znamion przewinienia dyscyplinarnego;
3) nastąpiło przedawnienie karalności;
4) postępowanie dyscyplinarne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało
prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;
5) obwiniony zmarł.
2. Odmowa wszczęcia postępowania dyscyplinarnego powinna nastąpić w terminie 60 dni
od daty założenia wniosku o jego wszczęcie.
3. Od orzeczenia odmawiającego wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przysługuje
środek odwoławczy do organu drugiej instancji.
4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1 ujawnią się w trakcie postępowania
dyscyplinarnego organ dyscyplinarny umarza postępowanie.
§ 74.
1. Organ dyscyplinarny rozpoznaje sprawę na posiedzeniu.
2. Organ

dyscyplinarny

wszczynając

postępowanie

zawiadamia

stronę

oraz

jej

pełnomocnika, jeżeli został wyznaczony, o terminie posiedzenia, informuje stronę
o przysługujących jej prawach.
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3. Jeżeli strona została prawidłowo zawiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność
nie tamuje rozpoznania sprawy i nie stoi na przeszkodzie do wydania orzeczenia, chyba że
organ dyscyplinarny uzna jej obecność za konieczną.
4. Posiedzenie jest jawne, chyba że za wyłączeniem jawności przemawia ważny interes
strony lub interes publiczny.
§ 75.
1. Postępowanie dyscyplinarne winno zakończyć się w terminie 6 miesięcy od daty jego
wszczęcia, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych okres ten może być
przedłużony na kolejny czas oznaczony w drodze postanowienia organu dyscyplinarnego.
Na postanowienie o przedłużeniu terminu nie przysługuje środek odwoławczy
2. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego powoduje zawieszenie biegu terminu
przedawnienia karalności.
§ 76.
1. Przewodniczący składu orzekającego prowadzi i zamyka posiedzenie, gdy uzna sprawę
za wyjaśnioną.
2. Przewodniczący składu orzekającego może odebrać głos, jeżeli strona lub pełnomocnik
go nadużywa, jak również uchylić pytanie, jeżeli uznaje je za niewłaściwe lub zbyteczne.
3. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący
i protokolant.
§ 77.
1. W celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy skład orzekający może przeprowadzić
postepowanie dowodowe.
2. Postepowanie dowodowe odbywa się przed składem orzekającym i obejmuje
w szczególności dowody z dokumentów oraz zeznań świadków.
3. Za zgodą obecnych stron organ dyscyplinarny może przeprowadzić postępowanie
dowodowe tylko częściowo, jeżeli wyjaśnienia obwinionego przyznającego się do winy
nie budzą wątpliwości.
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§ 78.
1. Do chwili zakończenia postępowania przed organem dyscyplinarnym, obwiniony może
złożyć wniosek o wydanie orzeczenia dyscyplinarnego nakładającego na niego określoną
karę bez przeprowadzenia dalszego postępowania (dobrowolne poddanie się karze).
2. Organ dyscyplinarny może uwzględnić wniosek obwinionego, gdy okoliczności
popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte
mimo nieprzeprowadzenia postępowania w całości.
3. Organ dyscyplinarny może uzależnić uwzględnienie wniosku obwinionego od dokonania
w nim wskazanej przez siebie zmiany.
4. Od orzeczenia uwzględniającego wniosek obwinionego nie przysługuje odwołanie
na zasadach ogólnych.
§ 79.
1. W sprawach, w których okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego nie budzą
wątpliwości, organ dyscyplinarny może wydać orzeczenie dyscyplinarne w trybie
uproszczonym bez przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, ograniczając się
wyłącznie do zebrania niezbędnej dokumentacji.
2. W trybie uproszczonym nie mogą zostać orzeczone kary:
1) pozbawienia zawodnika tytułu mistrza kraju albo zdobywcy Pucharu Polski;
2) dożywotniego zakazu pełnienia funkcji związanych ze sportem pływackim, w tym
funkcji w strukturach Związku;
3) wykluczenia ze składu kadry narodowej;
4) zakazu

reprezentowania

polskiego

sportu

pływackiego

na

zawodach

międzynarodowych;
5) dyskwalifikacji dożywotniej lub czasowej;
6) wykluczenia członka z PZP.
3. Orzeczenia dyscyplinarne w trybie uproszczonym wydaje się na posiedzeniu niejawnym
bez udziału stron.
4. Stronie przysługuje sprzeciw od orzeczenia dyscyplinarnego, wnoszony w terminie 7 dni
od daty jego doręczenia.
5. Po bezskutecznym upływie terminu do złożenia sprzeciwu orzeczenie dyscyplinarne staje
się prawomocne.
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6. Wniesienie sprzeciwu powoduje uznanie orzeczenia dyscyplinarnego za niebyłe, a organ
dyscyplinarny kieruje sprawę do rozpatrzenia w trybie zwykłym.
§ 80.
1. Po zakończeniu postępowania organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie dyscyplinarne.
2. Przy wydawaniu orzeczenia obowiązują następujące zasady:
1) orzeczenie zostaje wydane po niejawnej naradzie w drodze głosowania;
2) orzeczenie zapada zwykłą większością głosów; w przypadku równości głosów
decyduje głos przewodniczącego;
3) członkowie organu dyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania tajemnicy
z przebiegu narady i głosowania.
3. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów organ dyscyplinarny może odroczyć
wydanie orzeczenia dyscyplinarnego na czas nieprzekraczający 21 dni.
4. Orzeczenie dyscyplinarne podlega ogłoszeniu. O formie ogłoszenia orzeczenia decyduje
organ dyscyplinarny.
5. Nieobecność stron lub ich pełnomocników nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
6. Orzeczenie dyscyplinarne sporządza się na piśmie i powinno zawierać:
1) oznaczenie organu dyscyplinarnego, w tym imiona i nazwiska członków składu
orzekającego i protokolanta oraz datę posiedzenia;
2) datę i miejsce wydania orzeczenia;
3) zwięzły opis czynu i wskazanie naruszenia przepisu prawa, statutu, regulaminu
lub innych przepisów obowiązujących w sporcie pływackim;
4) rozstrzygnięcie organu dyscyplinarnego;
5) informację o przysługujących stronie środkach odwoławczych;
7. Orzeczenie doręcza się stronom postępowania w terminie 21 dni od jego ogłoszenia
na zasadach określonych w rozdziale IX.
8. Do orzeczenia sporządza się uzasadnienie zawierające zwięzłe motywy orzeczenia, jeżeli
strona postępowania złożyła wniosek o jego sporządzenie na piśmie i doręczenie.
Wniosek składa się w terminie zawitym 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.
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Postępowanie odwoławcze
§ 81.
1. Od orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny stronom przysługuje odwołanie
do organu drugiej instancji, z zastrzeżeniem § 92 – 94.
2. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia,
a w przypadku złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia w terminie 14 dni od daty
doręczenia uzasadnienia, za pośrednictwem organu dyscyplinarnego, który wydał
zaskarżone orzeczenie, listem poleconym lub przez złożenie bezpośrednio do organu.
3. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania orzeczenia dyscyplinarnego.
§ 82.
Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przedstawienie
zgłaszanych zarzutów i ich uzasadnienie oraz określenie, czego domaga się odwołujący.
§ 83.
1. Organ drugiej instancji rozpoznaje sprawę na posiedzeniu
2. Przewodniczący składu orzekającego może zarządzić rozpoznanie sprawy bez
wyznaczania posiedzenia, jeżeli charakter sprawy tego nie wymaga.
3. O terminie i miejscu posiedzenia przewodniczący składu orzekającego zawiadamia
strony, ich pełnomocników i inne osoby, których udział jest niezbędny do rozpoznania
sprawy.
§ 84.
W postępowaniu odwoławczym przepisy § 76 i 77 stosuje się odpowiednio.
§ 85.
Skład orzekający może odroczyć posiedzenie, jeżeli uzna, że jest to niezbędne
do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy, w szczególności do uzupełnienia postepowania
dowodowego.
§ 86.
1. Odwołanie może być cofnięte w każdym czasie.
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2. Cofnięcie odwołania powoduje pozostawienie go bez rozpoznania.
§ 87.
W wyniku rozpoznania odwołania skład orzekający wydaje orzeczenie, w którym:
1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie albo
2) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i w tym zakresie orzeka co do
istoty sprawy, albo
3) uchyla zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i umarza postępowanie w tym
zakresie, albo
4) uchyla orzeczenie w całości lub w części i przekazuje sprawę do ponownego
rozpoznania przez organ dyscyplinarny I instancji
5) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 88.
1. Skład orzekający wydaje orzeczenie po niejawnej naradzie jego członków i głosowaniu,
w którym przewodniczący składu bierze udział jako ostatni. Rozstrzygnięcia zapadają
większością głosów, a wstrzymanie się od niego jest niedopuszczalne.
2. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów organ dyscyplinarny może odroczyć
wydanie orzeczenia na czas nieprzekraczający 7 dni, oznaczając termin ogłoszenia
orzeczenia i informując o tym niezwłocznie strony
§ 89.
1. Orzeczenie podlega ogłoszeniu. O formie ogłoszenia orzeczenia decyduje skład
orzekający.
2. Do orzeczenia organu drugiej instancji stosuje się odpowiednio przepis § 80 ust. 6 - 8.
§ 90.
1. Orzeczenia organu drugiej instancji doręczane są stronom.
2. Orzeczenia o ukaraniu są doręczane właściwym władzom Związku w celu ich wykonania.
§ 91.
Orzeczenia organu drugiej instancji są ostateczne z chwilą ich wydania.
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Postępowanie odwoławcze od orzeczeń Zarządu PZP
§ 92.
W sprawach, w których Zarząd PZP orzekał jako organ pierwszej instancji, podmiotowi
ukaranemu przysługuje prawo wniesienia odwołania do najbliższego Krajowego Zjazdu.
§ 93.
1. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Związku w terminie 30 dni od daty
doręczenia orzeczenia.
2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania orzeczenia.
3. Zarząd PZP w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wykonanie orzeczenia.
§ 94.
1. Odwołania od orzeczeń Zarządu PZP są rozpoznawane i rozstrzygane przez Krajowy
Zjazd.
2. Przewodniczący Krajowego Zjazdu lub inna osoba prowadząca obrady przedstawia
sprawę oraz złożone odwołanie. Przewodniczący może zażądać zajęcia stanowiska przez
członka Zarządu upoważnionego do referowania sprawy.
3. Osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wnoszącego odwołanie są uprawnione
do przedstawiania wyjaśnień oraz wskazywania dowodów.
4. Po zakończeniu odczytywania orzeczenia oraz odwołania, a także po ewentualnym
wysłuchaniu

zainteresowanych

osób

Przewodniczący

zarządza

przeprowadzenie

głosowania.
5. Krajowy Zjazd może utrzymać w mocy orzeczenie albo je uchylić.
Prawomocność orzeczenia dyscyplinarnego
§ 95.
Orzeczenie dyscyplinarne staje się prawomocne z chwilą upływu terminu do złożenia
odwołania lub z chwilą wydania ostatecznego orzeczenia kończącego postępowanie w trybie
wewnątrzzwiązkowym.
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Rozdział VII
Nadzwyczajne środki zaskarżenia
Postępowanie kasacyjne
§ 96.
1. Po wyczerpaniu drogi dyscyplinarnej wewnątrzzwiązkowej ostateczne orzeczenia
dyscyplinarne mogą być zaskarżone przez strony postępowania do Trybunału
Arbitrażowego do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim.
2. Skargę wnosi się do Trybunału w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
Rozdział VIII
Wznowienie postępowania
§ 97.
1. W przypadku ujawnienia się nowych okoliczności nieznanych organowi dyscyplinarnemu
w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów PZP postepowanie dyscyplinarne
zakończone prawomocnym orzeczeniem może zostać wznowione.
2. Postepowanie może być wznowione na wniosek osoby, którego postepowanie dotyczyło
lub z urzędu.
3. O wznowieniu postepowania orzeka organ dyscyplinarny, który wydał orzeczenie
w ostatniej instancji.
4. Uznając, iż istnieją podstawy do wznowienia postępowania właściwy organ
dyscyplinarny uchyla poprzednie orzeczenie i ponownie rozpoznaje sprawę.
Rozdział IX
Doręczenia i terminy
§ 98.
Doręczenia pism (zawiadomień, postanowień, zarządzeń, decyzji, orzeczeń oraz innych)
stronom i organom w toku postępowania dyscyplinarnego dokonuje się za pomocą operatora
pocztowego, kuriera lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (środków komunikacji
elektronicznej).
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§ 99.
1. Adresem właściwym dla doręczeń jest adres zamieszkania, adres siedziby lub adres
e-mail.
2. W trakcie postępowania strony oraz ich pełnomocnicy obowiązani są zawiadomić organ
prowadzący postępowanie o każdej zmianie swego adresu.
3. W razie zaniechania obowiązku określonego w ust. 2 dostarczenie pisma pod
dotychczasowy adres ma skutek doręczenia.
4. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawiadamianie oraz powiadamianie
o terminach posiedzeń telefonicznie. Na tę okoliczność sporządza się notatkę, którą
dołącza się do akt.
§ 100.
1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu
tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego
z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.
2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu,
który nazwą odpowiada początkowemu dniowi terminu.
3. Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu,
który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim
miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.
4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy,
czynność można wykonać następnego dnia.
5. Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem odpowiednie pismo zostało nadane
w placówce pocztowej operatora publicznego lub w inny sposób określony w § 98 i § 99.
Rozdział X
Wykonanie orzeczeń organów dyscyplinarnych
§ 101.
1. Orzeczenia dyscyplinarne muszą zostać wykonane w terminie 14 dni od daty
uprawomocnienia się orzeczenia, chyba że organ dyscyplinarny ustali inny termin ich
wykonania.
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2. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, podmiot, którego dotyczy
orzeczenie, podlega zawieszeniu z mocy prawa do czasu wykonania orzeczenia o karze.
3. Zawieszenie jest zniesione z chwilą wygaśnięcia jego przyczyny.
4. Bieg terminu wykonywania kary zawieszenia rozpoczyna się od dna następującego
po dniu wydania orzeczenia.
5. Organ dyscyplinarny ma prawo do sprostowania błędów lub oczywistych omyłek
pisarskich w wydanych orzeczeniach, wydając stosowne postanowienie.
6. Organ

dyscyplinarny

ma

prawo

publikowania

prawomocnie

orzeczonych

kar

z wymienieniem nazwiska bądź nazwy ukaranego oraz wszelkich okoliczności zdarzenia.
Rozdział XI
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 102.
1. Prawo interpretacji i właściwej wykładni postanowień niniejszego regulaminu przysługuje
Zarządowi Związku.
2. Obsługę administracyjną organów dyscyplinarnych prowadzi biuro Związku.
§ 103.
Postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed dniem wejścia w życie Regulaminu prowadzone
jest na podstawie niniejszego Regulaminu, chyba że przepisy dotychczasowe są
korzystniejsze dla obwinionego.
§ 104.
Traci moc Regulamin dyscyplinarny PZP uchwalony w dniu 29 czerwca 2013 r.
§ 105.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Kodeks etyki FINA
Zatwierdzony przez Kongres FINA w dniu 29 listopada 2014

I. PREAMBUŁA
Celem Międzynarodowej Federacji Pływania (FINA) i całej rodziny sportów
wodnych jest promowanie najwyższych możliwych wartości etycznych w sportach
wodnych.
W dążeniu do tego celu, Nadzwyczajny Kongres FINA w dniu 29 listopada 2014 r.
zatwierdził niniejszy Kodeks Etyki FINA, który wyznacza podstawy etycznego
zachowania mającego zastosowanie do Rodziny FINA.
II. ZAKRES STOSOWALNOŚCI
Kodeks ten ma zastosowanie wobec wszystkich członków FINA, personelu FINA,
osób wybranych lub wyznaczonych do każdego stanowiska w organizacji FINA lub
Organizacjach Kontynentalnych (określane w tym dokumencie łącznie jako
"Działacze") i innych osób zaangażowanych w działalność FINA. Stosuje się go
również względem konsultantów i umownie połączonych osób/firm
reprezentujących lub obsługujących FINA.
III. PANEL ETYCZNY FINA
Panel Etyczny FINA jest powołany zgodnie z artykułem C 24 Konstytucji FINA, który
wykonuje swoje funkcje zgodnie z niniejszym Kodeksem.
IV. DEFINICJE
Słowa użyte w niniejszym Kodeksie Etyki mają takie samo znaczenie, jak określone
w Konstytucji FINA i Przepisach FINA, chyba że określono inaczej.
V. ZASADY ETYCZNE W SPORTACH WODNYCH
A. RÓWNOŚĆ
1. Żadna dyskryminacja na podstawie płci, rasy, religii lub poglądów politycznych
nie jest tolerowana.
B. GODNOŚĆ
2. Wszystkie formy molestowania, czy to fizyczne, psychologiczne, zawodowe lub
seksualne, są surowo zabronione.
C. FAIR PLAY
3. Fair play jest podstawową zasadą przewodnią w Sportach Wodnych.
4. Robienie zakładów na Sportach Wodnych i inne praktyki korupcyjne dotyczące
Sportów Wodnych przez jakąkolwiek osobę podlegającą niniejszemu Kodeksowi,
w tym niewłaściwe wpływanie na wyniki i rezultaty konkurencji lub zawodów, są
zabronione. Każdą osobę podlegającą niniejszemu Kodeksu obowiązuje zakaz
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posiadania udziałów, aktywnie bądź pasywnie, w jakiejkolwiek jednostce lub
organizacji, która promuje maklerów, aranżuje albo prowadzi taką działalności lub
transakcje.
5. Każda osoba podlegająca niniejszemu Kodeksowi powinna dołożyć należytej
staranności w wypełnianiu swojej roli na rzecz lub w imieniu FINA oraz
zobowiązuje się nie ujawniać posiadanych informacji, jeśli takie ujawnienie ma na
celu zaszkodzić działalności FINA.
6. Żaden członek personelu FINA lub członek Biura nie może negatywnie
komentować polityki przyjętej przez Biuro FINA po podjęciu takiej decyzji przez
Biuro FINA.
D. UCZCIWOŚĆ
7. Żaden Działacz nie powinien, bezpośrednio lub pośrednio, zabiegać o przyjęcie
lub oferować jakiekolwiek ukrytego wynagrodzenia, prowizji, korzyści lub
wszelkiego rodzaju usług związanych z ich udziałem w Sportach Wodnych lub z ich
funkcji jako Działacza.
8. Żaden Działacz nie powinien zabiegać ani przyjmować korzyści lub prezentów
w zamian za lub jako warunek wykonywania swoich obowiązków lub jako zachętę
do jakiejś czynności związanej z ich obowiązkami i odpowiedzialnościami,
z wyjątkiem prezentów, gościnności lub innych korzyści związanych z ich
oficjalnymi obowiązkami i odpowiedzialnościami pod warunkiem, że takie prezenty,
gościnność i inne świadczenia:
a) mieszczą się w granicach przyzwoitości, są wyrazem uprzejmości i nie
wykraczają poza ogólnie przyjęte standardy gościnności,
b) nie podważają obiektywizmu i bezstronności Działacza i
c) nie zagrażają uczciwości FINA.
9. Żaden Działacz nie może być związany z jakąkolwiek spółką, stowarzyszeniem,
firmą lub osobą, których działalność jest sprzeczna z celami i zainteresowaniami
FINA. Jeśli nie jest jasne, czy ten rodzaj związku występuje w danej sytuacji, sprawa
jest przekazywana do Panelu Etycznego, który podejmuje decyzję.
E. NEUTRALNOŚĆ
10. Działacze powinni pozostać neutralni politycznie, zgodnie z zasadami i celami
FINA, konfederacji, stowarzyszeń, lig i klubów i generalnie powinni działać
i zachowywać się w sposób zgodny z ich funkcją i uczciwością.
F. KONFLIKT INTERESÓW
11. Wypełniając swoje obowiązki wobec FINA, wszyscy Działacze powinni działać
na rzecz FINA przy podejmowaniu decyzji, które wpływają lub mogą mieć wpływ na
FINA bez odwoływania się do swoich osobistych interesów, finansowych albo
innych.
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12. Podczas wykonywania działalności dla FINA lub zanim zostanie wybrany lub
powołany kandydat albo Działacz, powinien ujawnić przed Panelem Etycznym
wszystkie osobiste interesy, które mogłyby być związane z ich potencjalnymi
działaniami dla FINA. Panel Etyczny może zwrócić uwagę kandydata lub Działacza
na potencjalny konflikt interesów, jeżeli je zidentyfikuje.
13. Działacze będą unikać sytuacji, które mogłyby prowadzić do konfliktu
interesów. Potencjalne konflikty interesów występują:
a) jeżeli Działacze mają lub wydają się mieć prywatne lub osobiste interesy,
które negatywnie wpływają na ich zdolność do wykonywania własnych
obowiązków uczciwie, w sposób niezależny i celowy. Interesy prywatne lub
osobiste obejmują zdobywanie wszelakich możliwych korzyści dla osób
związanych niniejszym Kodeksem, swojej rodziny, krewnych, przyjaciół
i znajomych;
b) jeżeli opinia lub decyzja Działacza, działającego samodzielnie lub w ramach
organizacji, jest pod wpływem lub może być racjonalnie uznana za mogącą
być pod wpływem stosunków, które taki Działacz ma lub kiedyś miał z inną
osobą lub organizacją, która mogłaby być dotknięta przez opinię lub decyzję
tej osoby;
c) jeżeli Działacz zaangażowany jest również w wykonywanie codziennych
funkcji w Kontynentalnej/Narodowej Federacji Sportów Wodnych.
W poniższej niepełnej liście przykładów, okoliczności, w których konflikt interesów
mógłby wystąpić są osobiste i/lub materialne udziały (pensja, udział, różne
korzyści) z:
a) dostawcą danej strony,
b) sponsorem, nadawcą, różnymi kontrahentami,
c) organizacjami mogącymi skorzystać z pomocy danej strony (w tym dotacje,
klauzule zatwierdzenia lub wybór).
14. Działacze nie mogą wykonywać swoich obowiązków w sprawach z istniejącym
lub potencjalnym konfliktem interesów. Jeżeli konflikt interesów lub pozorny
konflikt interesów zaistnieje lub jeśli istnieje niebezpieczeństwo powstania takiego
konfliktu, dana osoba musi powstrzymać się od podejmowania jakiegokolwiek
dalszego udziału w postępowaniu w sprawie. Jeśli nie jest jasne, czy taki konflikt
istnieje w danej sytuacji, sprawa może zostać przedłożona do Panelu Etycznego.
15. Jeżeli złożony zostaje sprzeciw dotyczący istniejącego lub potencjalnego
konfliktu interesów Działacza, powinno niezwłocznie nastąpić zgłoszenie do Panelu
Etycznego.
16. Jeśli Działacz zaniedbuje uznanie sytuacji potencjalnego konfliktu interesów,
Prezydent FINA lub jeden z Członków Komitetu Wykonawczego FINA może
skierować sprawę do Panelu Etycznego.
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G. ŚRODKI
17. Każdy wkład sponsorów, partnerów i innych osób wspierających imprezy
sportowe musi być zgodny z zasadami określonymi w Kodeksie Etyki, by nie
dopuścić do zakłóceń w funkcjonowaniu Sportów Wodnych.
H. POUFNOŚĆ
18. Działacze nie powinni nieprawidłowo ujawniać informacji im powierzonych
w zaufaniu przez FINA. Zobowiązanie do zachowania poufności obowiązuje również
po zakończeniu każdej relacji osoby, która jest objęta niniejszym Kodeksem.
VI. REALIZACJA I OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA I WSPÓŁPRACY
1. Osoby związane Kodeksem powinny niezwłocznie zgłosić każde potencjalne
naruszenie niniejszego Kodeksu do Panelu Etycznego.
2. Na wniosek Panelu Etycznego osoby podlegające Kodeksowi mają obowiązek
przyczynić się do wyjaśnienia okoliczności faktycznych sprawy i wyjaśnienia
ewentualnych naruszeń.
3. Panel Etyczny FINA może kierować rekomendacje do Biura FINA do modyfikacji,
zmiany lub skreślenia przepisów niniejszego Kodeksu Etyki.
VII. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
Za wyjątkiem przypadku rażącego zaniedbania, żaden członek Panelu Etycznego
FINA lub personelu Sekretariatu FINA nie może być pociągnięty do osobistej
odpowiedzialności w odniesieniu do jakichkolwiek kroków powściągniętych
w związku z wykonaniem jakiegokolwiek świadczenia lub procedury, zgodnie
z przepisami niniejszego kodeksu.
VIII. DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Niniejszy Kodeks wchodzi w życie w dniu 29 listopada 2014 roku.
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REGULAMIN
NADAWANIA TYTUŁU „ZASŁUŻONY SĘDZIA ZWIĄZKOWY"
POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO
I. Cel nadawania tytułu.
Celem nadawania tytułu „Zasłużony Sędzia Związkowy" jest wyrażenie uznania dla
długoletniego stażu sędziowskiego i podkreślenie społecznego zaangażowania się w
działalność i rozwój sportu pływackiego oraz położonych zasług.
II. Zasady nadawania tytułu.
Tytuł „Zasłużony Sędzia Związkowy" może by nadany:
- sędziemu klasy związkowej, który legitymuje się 20-letnią, nieprzerwaną
działalnością sędziowską, w tym, co najmniej 10 lat w klasie związkowej w pływaniu,
przy uwzględnieniu dodatkowo działalności społecznej w organach sędziowskich PZP
lub OZP.
III. Tryb nadawania tytułu.
Tytuł „Zasłużony Sędzia Związkowy", PZP przyznaje Prezydium Kolegium Sędziów
PZP.
Z wnioskiem występują: Prezydium Kolegium Sędziów PZP lub Prezydium Kolegium
Sędziów OZP. Wręczenie wyróżnienia odbywać się będzie uroczyście z okazji zebrań
sprawozdawczo - wyborczych, zawodów centralnych, okręgowych,
międzynarodowych i innych ważniejszych okoliczności.
Do nadanego tytułu wręcza się:
- dyplom „Zasłużony Sędzia Związkowy" Polskiego Związku Pływackiego.
- specjalny emblemat sędziowski.
Do wręczenie powyższego wyróżnienia upoważnieni są:
- Prezes PZP lub upoważnieni członkowie Zarządu,
- Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów PZP lub upoważnieni członkowie
PKS.
IV. Utrata tytułu „Zasłużony Sędzia Związkowy” PZP.
Utrata tytułu następuje analogicznie jak inne, nadane przez Polski Związek Pływacki
wyróżnienia honorowe.
V. Różne.
Nadanie tytułu „Zasłużony Sędzia Związkowy" PZP będzie ogłoszone w komunikatach
Prezydium Kolegium Sędziów PZP.
W przypadku zgubienia dyplomu lub emblematu, wyróżniony sędzia może zwrócić się
do Prezydium Kolegium Sędziów PZP o wydanie duplikatu.

Przewodniczący Prezydium
Kolegium Sędziów PZP

Prezes
Polskiego Związku Pływackiego

Waldemar Kilian

Andrzej Kowalski
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Regulamin nadawania tytułu „Honorowy Sędzia Związkowy Polskiego Związku Pływackiego”

Zasady nadawania tytułu
Tytuł „Honorowy Sędzia Związkowy” może być nadany:


sędziemu klasy związkowej, który legitymuje się 25 letnią nieprzerwalną działalnością
sędziowską, w tym, co najmniej 15 lat, jako sędzia pływania w klasie związkowej. Z chwilą
otrzymania tytułu „Honorowy Sędzia Związkowy” sędzia traci możliwość czynnego pełnienia
funkcji na zawodach pływackich, pozostając w strukturach Kolegium Sędziów PZP oraz OZP
macierzystego z głosem doradczym (Walne Zebrania, szkolenia kursy sędziowskie, doradztwo
itp.).

Tryb nadawania tytułu
Tytuł „Honorowy Sędzia Związkowy” przyznaje Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku
Pływackiego na wniosek (zał. nr 1 do Regulaminu):


Prezydium Kolegium Sędziów PZP (jego członków)



Prezydium Kolegium Sędziów OZP (macierzyste)

pod warunkiem uprzedniego pisemnego potwierdzenia przyjęcia nadania tytułu przez kandydata
(zał. nr 2 do Regulaminu).
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5.8 Uchwały Zarządu PZP odnośnie ryczałtów sędziowskich

z dnia 2 czerwca 2016 r.
w

1.

W uchwale nr 75/2015 z dnia 13 maja 2015 roku

4.

-

5.

a) do 200,-

od 4 do 6 godzin;

b) do 250,-

im

Magdalena Grzesik

Andrzej Kowalski
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Załącznik do regulaminu zatwierdzania Rekordu Polski
Formularz zgłoszenia wyniku lepszego od rekordu Polski
Nazwa zawodów
Data zawodów
Miejsce zawodów
ZAWODNIK:
Imię i nazwisko
Data urodzenia
Numer licencji
Pełna nazwa klubu
Zgłaszany wynik:
Dystans

konkurencja
wynik

Styl

konkurencja
wynik

Długość pływalni
SĘDZIA GŁÓWNY:
Imię i nazwisko
Klasa sędziowska
Nr licencji
Podpis

13. Publikacja wyników w Rankingu Europejskim.
13.1. Wyniki czasowe uzyskane podczas innych zawodów niż te określone
w pkt 12.7., we wszystkich kategoriach wiekowych, będą publikowane
w Rankingu Europejskim przy spełnieniu następujących warunków:
- pływalnia na której rozgrywano zawody posiada homologację PZP;

WORLD RECORD &
WORLD JUNIOR RECORD APPLICATION FORM
DEMANDE D'HOMOLOGATION DE RECORD DU MONDE & RECORD DU MONDE JUNIOR
1.

Stroke (freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke or individual medley)
Style (Nage libre, dos, papillon, brasse ou quatre nages).
__________________________________________________

2.

Length of event / Distance de l'épreuve.

3.

Length of course (circle one) / Longueur du bassin (indiquez-en une).

4.

Name and country of swimmer
Nom et nation du nageur.

5.

Date of Birth * (* please add copy of passport or ID)
Date de Naissance * (* SVP ajouter copie passeport ou CI)

6.

Relay team names in order of competing // Noms des relayeurs dans l’ordre du relais

_________________________________________________

________________________________

25 metre

50 metre

______________________________

_________ // _____________ //_________________
Day _ JJ
Month _ MM
Year _ AA
DOB / DDN *

1 ___________________________________________________________________ _______ // ______ //__________
2 ___________________________________________________________________ _______ // ______ //__________
3 ___________________________________________________________________ _______ // ______ //__________
4 ___________________________________________________________________ _______ // ______ //__________
7.

Local time and date of race / Heure et date de l'épreuve __________________________________________________

8.

Time / Temps.

__________________________________________________

9.

Manufacturer of Electronic Equipment.
Fabricant de l'équipement électronique

_________________________________________________

10. Name of the competition / Nom de la compétition

_________________________________________________

11. City at which the race took place and name of pool
Ville où l'épreuve a eu lieu et nom de la piscine.

__________________________________________________

12. Name of the Federation approving this application.
Nom de la fédération qui approuve cette demande.

__________________________________________________

13. Was the course measured by a qualified person in accordance with SW 12.5 and SW 12.6 (Print name)
Le bassin a-t-il été mesuré par une personne qualifiée en accord avec les règles FINA SW 12.5 et SW 12.6 (Nom)
__________________________________________________________________________________________________
14. Was the water still? / L'eau du bassin était-elle calme?

__________________________________________________

15. Was the race in an indoor or outdoor pool?
L'épreuve a-t-elle eu lieu dans une piscine couverte ou en plein air?

__________________________________________

16 Please indicate the following relating to the swimsuit worn by the swimmer(s):
Veuillez indiquer l’information suivante pour le maillot de bain (s) porté par le nageur(s)/nageuse(s)
Manufacturer / Fabricant
__________________________________________________________________________
Model / Modèle
__________________________________________________________________________
FINA reference Number / Numéro de référence de la FINA________________________________________________
17. Has the swimmer submitted to Doping Control within twenty-four hours after the race?________________________
Le nageur/nageuse a-t-il subi un contrôle de dopage dans les vingt-quatre heures suivant la course?
Where did the doping control take place?
Où le contrôle de dopage a eu lieu ?

_____________________________________________________

Who supervised the Doping Control? (Print name) _____________________________________________________
Qui a conduit le contrôle de dopage? (Ecrire le nom)
18. In my opinion all FINA Rules have been met / A mon avis, toutes les règles de la FINA ont été respectées.
Name of referee:______________________________
Nom de l'arbitre:

__________________________________________
Signature of referee (Signature de l'arbitre)

NOTE: World Record & World Junior Record can be established only in fresh water (SW 12.11) / Le Record du Monde & Record du
Monde Junior peut être établi dans l'eau douce uniquement en accord avec la Règle FINA SW 12.11 // All applications must be sent to
the Executive Director of FINA in accordance with FINA Rule SW 12. / Les demandes d'homologation doivent être adressées au
Directeur Exécutif de la FINA en accord avec la Règle FINA SW 12. // In order to have this application approved, a negative doping test
certification must be attached (SW 12.13 and DC 5.3.3.2.) / Afin de pouvoir approuver cette demande, un certificat de contrôle de dopage
négatif doit y être joint (SW 12.13 et DC 5.3.3.2).
st

Enforced from 21 September 2017

EUROPEAN RECORD & EUROPEAN JUNIOR RECORD
APPLICATION FORM
1. Stroke (freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke or individual medley)

2. Length of event
3. Length of course (tick one)

25 metre

50 metre

4. Name and country of swimmer
5. Date of Birth * (* please add copy of passport or ID)
Day // Month // Year

//

6. Relay team names in order of competing
1
2
3
4

//

DOB *
//
//
//
//

//
//
//
//

7. Local time and date of race
8. Time
9. Manufacturer of Electronic Equipment.

10. Name of the competition
11. City at which the race took place and name of pool
12. Name of the Federation approving this application
13. Was the course measured by a qualified person in accordance with FINA Rules SW 12.5 and SW 12.6 (Print name)

14. Was the water still?
15. Was the race in an indoor or outdoor pool?

16. Please indicate the following relating to the swimsuit worn by the swimmer(s):
Manufacturer
Model
FINA Reference Number

17. Has the swimmer submitted to Doping Control within twenty-four hours after the race?
Where did the doping control take place?
Who supervised the Doping Control? (Print name)
18. In my opinion all FINA and LEN Rules have been met

Name of referee:

Signature of referee

NOTE: European Record & European Junior Record can be established only in fresh water (FINA Rules SW 12.11) // All applications
must be sent to LEN Office in accordance with LEN Rules E.6.1.11 // In order to have this application approved, a negative doping test
certification must be attached (FINA Rules SW 12.14 and DC 5.3.3.2.)
Enforced from 1st January 2015

MASTERS SWIMMING WORLD RECORD APPLICATION FORM
NOTE: World Records can only be established in a Masters meet as per FINA Rule MSW 5.3.

1

STROKE …………………………..

DISTANCE …..………………

2

OFFICIAL TIME ........min........sec........sec/100

3

AGE GROUP .......................................................................................................................................................

4

POOL LENGTH

5

LOCATION/DATE OF OFFICIAL AUTHORIZED MASTERS MEET

Short course (25m)

..............................................
Pool Name

Male / Female / Mixed (Circle One)

Long course (50m)

❒

❒

..................................... ..……............................ .......................................
City
Country
Date Of Swim

6

CONFIRMATION OF POOL LENGTH BY A RESPONSIBLE PERSON: ATTACHED ❒ OR ON FILE ❒

7

NAME OF SWIMMER .....................…………....……….…..

M/F

........

…………….…………

First Name / Last Name

Sex

Age

Date of Birth (Name Month)

8

RELAY TEAM NAMES
1 .....................................................................................

M/F ...............

..................................................

2 .....................................................................................

M/F ...............

..................................................

3 .....................................................................................

M/F ...............

..................................................

4 .....................................................................................

M/F ...............

..................................................

9

COPY OF BIRTH CERTIFICATE OR PASSPORT:

ATTACHED ❒ OR ON FILE ❒

10

CLUB NAME ...................................

11

PRIMARY ELECTRONIC TIME .......................min....................sec...................sec/100

12

BACKUP SEMI-AUTOMATIC TIMES (needed if primary system fails SW 12.7
(1)........min........sec........sec/100

FEDERATION ...............................................

(2)........min........sec........sec/100

(3)........min........sec........sec/100

13

A COPY OF THE TIMING SYSTEM PRINTOUT MUST BE ATTCHED

14

CERTIFYING OFFICIAL - All FINA RULES were followed including the use of legal swim suit (SW 12.8)
PRINTED NAME ..……………………............................ SIGNATURE ..............................................................
OFFICIAL TITLE ..……………………............................ DATE ..........................................................................

15

NATIONAL RECORDER - This Masters meet had fulfilled the rules mentioned in FINA Rule MSW 5.3 and in the
Masters Swimming World Records Application Instructions
PRINTED NAME ..……………………............................ SIGNATURE ..............................................................
FEDERATION .....................................................................................................................................................
DATE ....................................................................................................................................................................

16

FINA RECORDER

Long Course / Short Course

Approved / Not Approved

Reason for Non Approval
..............................................................................................................................................................................
Signature

.........................................................

Date

............................................................................

EUROPEAN RECORD APPLICATION
MASTERS SWIMMING

Name of the Masters Meet -------------------------------------------------------------------------Event
(Stroke and length):
Length of course:
25 meters
50 meters
Name and age
of the swimmer

Age Group:

Sex:
male
female

___________________________________

Name and age
of the swimmer(s)

born…. /…. /……
born …. / …. / ..….
born …. / …. / …...
born …. / …. / …...
born …. / …. / …...

Federation to which the
swimmers are eligible:

Club Name

Timing System:
automatic
semi-automatic
manual

1st time:

/

/

2nd time:

/

/

3rd time:

/

/

Date of
the race
Name of timing system:

Name of the Referee:
Venue of race
Organizer of competition
Federation submitting the
record application
All FINA Rules were followed including the use of legal swim suit
DATE .

/.........../……… /………….. /

Signature of the Referee:

Signature of National Recorder

Application Form for World and Regional Records

1. Name of the Swimmer:

2. SDMS ID:

3. NPC:

4. Male

5. Class:

6. Class Status

7. Length of Course:

25m ⃝

⃝

Female ⃝

50m ⃝

8. Stroke (freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke, individual medley, medley relay, freestyle relay):
9. Length of Event and points if relay:
10. Relay Team, names and classification on order of competing:
1)

2)

3)

4)

11. Time:

12. Date of Race:

13. Record:

World Record ⃝ Regional Record ⃝

Region:

14. Name of the competition:
15. Manufacturer of Electronic Equipment:
16. In case a movable bulkhead was used, was the course measurement confirmed in accordance with rules
1.2.13, 10.17.2.1 and 10.17.2.2?
Yes ⃝ No ⃝
17. Was the Water still?

Yes ⃝ No ⃝

18. Pool:

Indoor ⃝ Outdoor ⃝

19. Please confirm the swimsuit worn by the swimmer(s) is in line with 10.15: Yes ⃝ No ⃝
20. Please confirm Anti-Doping testing was conducted in line with 5.1.2 in case of world record
performances: Yes ⃝ No ⃝
21. In my opinion World Para Swimming rules have been upheld: Yes ⃝ No ⃝
Name of Referee:

Signature:

22. Submitted by
(LOC representative):

Signature:

Date:

must be submitted to World Para Swimming together with an official result sheet, the electronic timing slip (printout
from Automatic Officiating Equipment) within 15 days of the record setting performance. The National Paralympic
Committee or the recognised National Swimming Federation has to be copied on the submission.

For World Para Swimming use only
Ratified/Denied on:

Signature:

Reason for Denial:

___

Polski Związek Pływacki
Prezydium Kolegium Sędziów

........................, dnia

..........................

SPRAWOZDANIE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
z zawodów przeprowadzonych dnia ..................
na pływalni ..................................długości ........m
w..........................
przy ul. .............
Nazwa zawodów: ............................................................................................................................................
Organizator: .....................................................................................................................................................
Naczelnik zawodów : .............................................

jak wywiązał się z obowiązku ................

Sędzia Główny :

1 .............................................

kl. ..........

2 .............................................

kl. .........

Starter:

1 .............................................

kl. ..........

2 .............................................

kl. .........

Sędzia stylu:

1 .............................................

kl. ..........

2 .............................................

kl. .........

3 .............................................

kl. ..........

4 .............................................

kl. .........

Kier. wyścigu:

1 .............................................

kl. ..........

2 .............................................

kl. .........

Sekretarz :

1 .............................................

kl. ..........

2 .............................................

kl. .........

Kier. insp. nawrotów -od str. startu : ................................ kl. ..........
Inspektor nawrotów- od str. startu:
tor 0 : ...................................................... kl. ..........
tor 1 : ...................................................... kl. ..........
tor 2 : .......................................................kl. ..........
tor 3 : .......................................................kl. ..........
tor 4 : ........................................................kl. ..........

tor 5 : ........................................................kl. ..........
tor 6 : ........................................................kl. ..........
tor 7 : ........................................................kl. ..........
tor 8 : ........................................................kl. ..........
tor 9 : ....................................................... kl. ..........

Kier. insp. nawrotów -od str. nawrotu : ............................................... kl. ..........
Inspektor nawrotów - od str. nawrotu:
tor 0 : ...................................................... kl. ..........
tor 5 : ........................................................kl. ..........
tor 1 : ...................................................... kl. ..........
tor 6 : ........................................................kl. ..........
tor 2 : .......................................................kl. ..........
tor 7 : ........................................................kl. ..........
tor 3 : .......................................................kl. ..........
tor 8 : ........................................................kl. ..........
tor 4 : ........................................................kl. ..........
tor 9 : ....................................................... kl. ..........
W zawodach bez elektronicznego pomiaru czasu (pomiar ręczny).

Kier. sędziów celowniczych : .. ..........................................................kl. ..........
Sędzia celowniczy : 1 .......................... kl. ....... 2 .......................... kl. ..........
3 .......................... kl. .......
Sędzia dod. m. czas:
1. ..................
kl...........
2
..............
Informator : ..............................
Komisja Odwoławcza: 1. ............................................................................
2......................................................................... 3..............................................................
Elektroniczny pomiar czasu : ..................
Informatyczna obsługa zawodów: ....................

Lekarz zawodów : .............
Podpis Sędziego Głównego

kl........

SPRAWOZDANIE OPISOWE SĘDZIEGO GŁÓWNEGO
1. Czy był regulamin zawodów
2. Czy organizator zawodów zapewnił potrzebną dokumentację (druki, czasomierze, obsługę sekretariatu)

3. Uwagi o pływalni (wyposażenie, woda, szatnie).

4. Ocena pracy sędziów, ubioru, dyscypliny

5. Podać imiennie sędziów nieobecnych - czy był wykaz powołanych –

6. Ogólna ocena zawodów (organizacja, rekordy itp.)

7. Wnioski i uwagi z odpraw z sędziami ewent. kierownikami drużyn, pozostałe.

8. Czas trwania poszczególnych bloków (z uwzględnieniem lub nie części oficjalnych)

Podpis Sędziego Głównego

..............................................................
Uwaga!
Sprawozdanie sporządza się w 2 egz.:
1.egz dla PKS-PZP
2.egz.dla własciwego PKS OZP (miejsce zawodów)

Nr licencji sędziego

KARTA EWIDENCYJNA SĘDZIEGO
DANE PODSTAWOWE
Nazwisko: ..........................................................................................................................
Imię (imiona): ...................................................................................................................
Data i miejsce urodzenia: .................................................................................................
Nazwisko rodowe: ............................................................................................................
Rodzaj i numer uprawnień: ............................................................................................
.............................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Telefon: .........................................................................................................................................
Email: ............................................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz jestem w pełni praw
publicznych. W razie ich utraty lub ograniczenia zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić
Polski Związek Pływacki.
……………………………………
(miejscowość i data)

.....................................................................
( podpis)

ZOBOWIĄZANIE
Proszę o wydanie licencji Polskiego Związku Pływackiego i zobowiązuję się do przestrzegania
postanowień statutu, regulaminów i uchwał PZP oraz międzynarodowych organizacji
sportowych, a także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej w razie ich naruszenia.
……………………………………
(miejscowość i data)

.....................................................................
( podpis)

POTWIERDZENIE WYDANIA LICENCJI
Licencję nr ............................................. wydano w dn.: ..............................................................
………………………………
(miejscowość i data)

...........................................................
( podpis)

Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Polski Związek Pływacki, ul. Marymoncka 34, Warszawa na
potrzeby działalności ustawowej związanej z wydaniem licencji. Informujemy o prawie wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Dane nie będą udostępniane innym osobom i podmiotom. Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.) oraz Ustawa o sporcie kwalifikowanym z dnia 29 lipca
2005 roku (Dz. U. Nr 155, Poz.1298 , z dnia 17.08.2005).

Prezydium Kolegium Sędziów
...................................................... Okręgowego Związku Pływackiego
..............................................................,

dnia

Prezydium Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Pływackiego
Warszawa
Na podstawie Regulaminu Kolegium Sędziów PZP wnioskujemy o nadanie
stopnia sędziego związkowego pływania PZP - niżej wymienionemu sędziemu klasy I :
1. Imię i nazwisko:
2. Data i miejsce urodzenia:
3. Adres zamieszkania i nr kodu pocztowego:

Telefon:

e-mail:

4.Narodowość:

Obywatelstwo:

5. Wykształcenie:
6. Zawód:
7. Znajomość języków obcych: biegła Słaba 8. Posiadane odznaczenia państwowe, sportowe i inne:

9. Rok uzyskania stopnia sędziego okręgowego:
klasa II -

klasa I -

numer licencji:
10. Działalność społeczna w sporcie pływackim:
a) zawodnicza

b) organizacyjna

11. Opinia o dotychczasowej działalności społeczno- sportowej:

12. Uzasadnienie wniosku:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------13. Opinia Zarządu OZP:

Za Zarząd OZP

Za Prezydium Kolegium Sędziów OZP

------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. Decyzja Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego:

Sekretarz
Prezydium Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Pływackiego

Warszawa, dnia

Przewodniczący
Prezydium Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Pływackiego

ANKIETA
TYTUŁU “Zasłużony Sędzia Związkowy”
1. Nazwisko i imię :
________________________________________________________________________
2. Data i miejsce urodzenia :
3. Adres zamieszkania :
4. Przebieg działalności sędziowskiej :
a). data uzyskania stopnia sędziego okręgowego pływania
(miesiąc, rok) :
b). data uzyskania stopnia sędziego związkowego :
5. Uzasadnienie wniosku - pełnione funkcje w Prezydium Kolegium Sędziów względnie w
Zarządzie OZP

......................, dnia
________________________________________________________________________
6. Uchwała Prezydium KS PZP

Sekretarz

Warszawa, dnia

Przewodniczący

Zał. nr 1 do Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Sędzia Związkowy PZP”.

Prezydium Kolegium Sędziów
………………………………… Okręgowego Związku Pływackiego

Prezydium Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Pływackiego
Warszawa

Prezydium Kolegium Sędziów …………………………………………Okręgowego Związku
Pływackiego, w uznaniu długoletniego stażu sędziowskiego i rzetelnego, społecznego
zaangażowania w działalność na rzecz rozwoju sportu pływackiego, stawia wniosek o nadanie
tytułu:

„HONOROWY SĘDZIA ZWIĄZKOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO”
niżej wymienionemu sędziemu związkowemu:
1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………..
3. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………..
4. Przebieg kariery sędziowskiej:
a) rok uzyskania klasy sędziego okręgowego pływania: ………………………………….
b) rok uzyskania klasy sędziego związkowego: ……………………………………………
c) rok uzyskania tytułu „Zasłużony Sędzia Związkowy”: …………………………………….
5. Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
1

Podpisy:

ZA PREZYDIUM ……………………….. OZP

Przewodniczący

Sekretarz

………………………..

………………………………

……………………….(miejscowość), dnia ………………….. (dd-mm-rrrr)

ZA ZARZĄD ……………….…………….. OZP

Prezes

…………………………………………………

……………………….(miejscowość), dnia ………………….. (dd-mm-rrrr)

6. Uchwała Prezydium Kolegium Sędziów PZP:

Przewodniczący

Sekretarz

………………………..

………………………………

……………………….(miejscowość), dnia ………………….. (dd-mm-rrrr)

2

Zał. nr 2 do Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Sędzia Związkowy PZP”.

Potwierdzenie przyjęcia tytułu przez kandydata:

Niniejszym, wyrażam zgodę na przyjęcie tytułu -

„HONOROWY SĘDZIA ZWIĄZKOWY POLSKIEGO ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO”

………………………., dnia …………………….
(miejscowość)

(dd-mm-rrrr)

..…….……….………………………
(czytelny podpis kandydata)

3

PRZEWINIENIA OGÓLNE

K2

Start
O1

Pływak wystartował po komendzie na miejsca
i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem
startu.

4.4

O2

Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas
nawrotu.

10.4

O3

Pływak podciągał się na linie torowej
(dodatkowy ruch napędowy).

10.6

O4

Pływak stanął na dnie w stylu motylkowym,
grzbietowym lub klasycznym.

10.5

K3

Pływak obrócił się na plecy w trakcie wyścigu
(z wyjątkiem nawrotu, po dotknięciu dłońmi,
a przed opuszczeniem ściany).

7.2

K4

Pływak wykonał cykl ruchowy inny niż jeden
ruch ramion i jedno kopnięcie nogami
(z wyjątkiem ostatniego cyklu przed nawrotem
lub zakończeniem wyścigu).

7.2

K5

Pływak nie złamał powierzchni wody głową
w czasie pełnego cyklu ruchu (ramion i nóg),
z wyjątkiem pierwszego cyklu po starcie
i nawrocie.

7.4

K6

Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. 7.2

K7

Pływak wykonał ruchy ramion nie w tej samej
poziomej płaszczyźnie.

7.2

K8

Pływak nie wypchnął dłoni razem od piersi
w trakcie przenoszenia ramion do przodu.

7.3

K9

Pływak wynurzył łokcie ponad lustro wody
7.3
(z wyjątkiem ostatniego ruchu przed nawrotem,
w czasie nawrotu lub zakończenia wyścigu).

K10

Pływak przeniósł dłonie poza linię bioder
(z wyjątkiem pierwszego ruchu ramion po
starcie i nawrotach).

7.3

K11

Pływak wykonał nierównoczesne lub
naprzemienne ruchy nóg.

7.4

K12

Pływak wykonał ruchy nóg nie w tej samej
poziomej płaszczyźnie.

7.4

K13

Pływak nie zwrócił stóp na zewnątrz w trakcie
napędzającej części ruchu nóg.

7.5

K14

Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie
pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po
starcie i nawrocie).

7.5

Pływak przepłynął w trakcie wyścigu na tor inny 10.3
od tego, na którym wystartował.

Strój i wyposażenie
O6

Pływak użył nieprzepisowy strój (np.
o nieprawidłowej długości; posiadający zamki,
zaczepy) lub dwa stroje.

BL
8.2,
8.3

O7

Pływak użył urządzenie lub ubiór zwiększający
szybkość, pływalność lub wytrzymałość (np.
rękawice, łapki, płetwy, opaski czy substancje
klejące).

10.8

Pływak uczestniczył w wyścigu z naklejonym
plastrem, który nie został wcześniej
zatwierdzony.

10.8

O8

Przepisy porządkowe
O9

O10
O11

O12

Pływak niewłaściwie zachowywał się podczas
zawodów (np. opóźnianie startu, umyślne
zakłócanie porządku i inne).

2.1.1,
2.3.2

Pływak samowolne wszedł do wody podczas
wyścigu, do którego nie był zgłoszony.

10.9

Pływak przeszkadzał innemu zawodnikowi
(przez wpłynięcie na tor zajmowany przez
innego zawodnika lub w inny sposób).

10.7

Pływak miał dyktowane tempo.

10.16

W trakcie nawrotu lub na zakończenie wyścigu

STYL DOWOLNY
Po starcie lub nawrocie
D1

Pływak nie złamał powierzchni wody głową
przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie.

5.3

K15

Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy
nawrocie lub na zakończenie wyścigu.

K16

Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema 7.6
dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie
wyścigu.

K17

Pływak dotknął ścianę dłońmi nałożonymi na
siebie przy nawrocie lub na zakończenie
wyścigu.

W trakcie pływania
D2

Pływak zanurzył się całkowicie w trakcie wyścigu 5.3
(z wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie).

D3

Pływak chodził lub odbijał się od dna.

10.5

7.6

Po starcie lub nawrocie

Po starcie lub nawrocie
Pływak wykonał kopnięcie delfinowe po
pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego
(pierwszy ruch po starcie lub nawrocie).

7.6

STYL MOTYLKOWY

STYL KLASYCZNY

K1

7.1

W trakcie pływania

Wyścig

O5

Pływak nie złamał powierzchni wody głową po
rozpoczęciu ruchu dłoni do wewnątrz z jego
najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu
ramion po starcie lub nawrocie.

7.1

M1

Pływak nie złamał powierzchni wody głową
przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie.

8.5

M2

Pływak wykonał więcej niż jeden ruch
ramionami pod wodą po starcie lub nawrocie.

8.5

W trakcie pływania
M3

Na zakończenie wyścigu

Pływak obrócił się na plecy w czasie wyścigu
(z wyjątkiem wykonywania nawrotu, po
dotknięciu dłońmi, a przed opuszczeniem
ściany).

8.1

Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. 8.2

M5

Pływak nie przeniósł ramion do przodu nad
lustrem wody.

M6

Pływak zanurzył się całkowicie w trakcie wyścigu 8.5
(z wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie).

8.2

M7

Pływak wykonał naprzemienne lub
nierównoczesne ruchy nóg.

8.3

M8

Pływak wykonał ruchy nóg jak do stylu
klasycznego - stopy zwrócone na zewnątrz
(nie dotyczy pływania Masters).

8.3,
MSW
3.7

M9

Pływak wykonał więcej niż jeden ruch nóg do
stylu klasycznego w trakcie jednego cyklu
ruchowego (dotyczy pływania Masters).

MSW
3.10

M10

Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy
nawrocie lub na zakończenie wyścigu.

M11

Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema 8.4
dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie
wyścigu.

Konkurencje indywidualne
Z1

Pływak przepłynął wyścig w nieprawidłowej
9.1
kolejności stylów pływania
(prawidłowa: motylkowy, grzbietowy, klasyczny,
dowolny).

Z2

Pływak pokonał jednym stylem więcej niż
¼ dystansu.

Pływak ukończył poszczególne odcinki
niezgodnie z przepisami o zakończeniu wyścigu
w danym stylu.

9.4

Z4

Pływak przepłynął odcinek stylu dowolnego
sposobem właściwym dla stylu grzbietowego,
klasycznego lub motylkowego.

5.1

Z5

Pływak wykonał kopnięcie lub ruch ramieniem
w położeniu na plecach na odcinku stylu
dowolnego.

9.2

8.4

SZTAFETY
S1

Pływak utracił kontakt stopami z platformą
10.11
startową słupka zanim poprzedzający go pływak
dotknął ściany (przedwczesna zmiana
sztafetowa).

S2

Pływak nie wyszedł z wody po ukończeniu
swojego odcinka sztafety.

10.14

S3

Pływacy przepłynęli wyścig w kolejności
niezgodnej ze zgłoszeniem.

10.13

S4

Pływak pokonał więcej niż jeden odcinek
sztafety.

10.13

S5

Pływak niewyznaczony do pływania danego
odcinka sztafety wszedł do wody przed
zakończeniem wyścigu przez wszystkie zespoły.

10.12

8.4

Po starcie lub nawrocie
Pływak nie złamał powierzchni wody głową
przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie.

6.3

W trakcie pływania
G2

Pływak zanurzył się całkowicie w trakcie wyścigu 6.3
(z wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie).

G3

Pływak obrócił się na piersi (z wyjątkiem
momentu wykonania nawrotu).

6.2

W trakcie nawrotu
G4

G5

G6

G7

Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie
ramieniem (lub obydwoma ramionami
równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie
wykonywania nawrotu.

6.4

Pływak nie rozpoczął pociągnięcia ramieniem
w celu zapoczątkowania nawrotu (lub
obydwoma ramionami równocześnie)
natychmiast po obróceniu się na piersi.

6.4

Pływak znajdujący się w pozycji na piersiach nie 6.4
wykonał nawrotu natychmiast po zakończeniu
pociągnięcia ramieniem (lub obydwoma
ramionami równocześnie).
Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po
opuszczaniu ściany nawrotowej.

9.1

Z3/…

STYL GRZBIETOWY

G1

6.5

Konkurencje indywidualne i sztafetowe

W trakcie nawrotu lub na zakończenie wyścigu

Pływak dotknął ścianę dłońmi nałożonymi na
siebie przy nawrocie lub na zakończenie
wyścigu.

Pływak ukończył wyścig w położeniu na
piersiach.
STYL ZMIENNY

M4

M12

G8

6.4

Sztafeta zmienna
S6

Pływacy przepłynęli wyścig w nieprawidłowej
9.3
kolejności stylów pływania w sztafecie zmiennej
(prawidłowa: grzbietowy, klasyczny, motylkowy,
dowolny).

S7

Pływacy pokonali jednym stylem więcej niż
¼ dystansu w sztafecie zmiennej.

9.3

Na podstawie przepisów pływania FINA 2017-2021.
Kody dyskwalifikacyjne nie zastępują pełnej i dogłębnej
znajomości przepisów pływania, a służą jedynie do
usprawnienia pracy sędziów. W przypadku braku
odpowiedniego kodu, należy opisać zaobserwowane
naruszenie.
Opracował: Jakub Krzywda, Członek ds. Szkolenia PKS PZP
Konsultacja: Marek Grzywacz, Andrzej Wicher, Członkowie
ds. Szkolenia PKS W-MOZP

Wytyczne odnośnie używania kodów dyskwalifikacyjnych
●

●

Dla wszystkich kodów dotyczących nawrotów lub
zakończenia wyścigu należy doprecyzować kiedy miało
miejsce przewinienie, podając dystans w metrach, np. dla
trzeciego nawrotu na pływalni 25 metrowej: 75m, dla
drugiego nawrotu na pływalni 50 metrowej: 100m.
Styl zmienny:
○ w przypadku naruszenia przepisów w trakcie
nawrotów pomiędzy odcinkami w różnych stylach
kod Z3 należy doprecyzować poprzez podanie kodu
dotyczącego zakończenia wyścigu w danym stylu,
np. Z3/G8 lub Z3/K16.
○ w przypadku naruszenia przepisów na początku
odcinka danego stylu należy używać jedynie kodu
właściwego dla tego stylu, np. G7 lub K2.
○ w przypadku naruszenia przepisów w trakcie
nawrotów “wewnątrz” odcinka danego stylu należy
używać jedynie kodu właściwego dla tego stylu, np.
G4 lub K15.
○ w przypadku naruszenia przepisów w trakcie
płynięcia danym stylem należy używać jedynie kodu
właściwego dla tego stylu, np. M5 lub G3.

KARTADYSKWALIFIKACJI
Nr konkurencji

Seria

Tor

Uwagi:

Kod dyskw.

Funkcja

Inspektor nawrotów

Starter

Sędzia stylu

Sędzia główny

Podpis sędziego:
Dyskwalifikacja
Podpis sędziego głównego:
Godzina ogłoszenia:

Odrzucenie uwagi

Niezdolny do trzymania
uchwytu do startu w stylu
grzbietowym

Wymagana asysta

Tapper

Zaciemnione okulary

Brak

Y

E

A

T

B

0

Wersja 4, 4 lutego 2018

Przyrząd startowy

H

Wyjątek

Niepełnosprawność słuchu –
wymagany dodatkowy
sygnał startu

Kod

Nie dotyczy

11.8.8

11.1.2.2
11.1.2.8
11.1.8
11.1.9
11.3.1.3
10.7.3
10.7.3.1
10.7.3.2
11.7.12

11.3.1.2

Przepis WPS
11.1.7
11.1.8
11.1.9
13.3.4.3
11.1.3.8
11.3.1.3

Pływak z niepełnosprawnością wzroku, który wymaga pomocy tappera. Tapper używa przyrządu do
tappingu, aby poinformować pływaka, że ten zbliża się do ściany nawrotowej, przez pojedyncze lub
podwójne dotknięcie zawodnika. Przyrząd do tappingu jest zazwyczaj własnoręcznie przygotowany i składa
się z drążka lub tyczki wystarczająco długiej, aby dosięgnąć zbliżającego się zawodnika, zakończonej miękką
końcówką. Tapperzy są wymagani dla pływaków klasy S/SB/SM11. Jeżeli tapperzy są wymagani po obydwu
stronach pływalni, to muszą to być dwie osoby. Przyrządy do tappingu muszą zostać zatwierdzone przez
WPS przed użyciem.
Pływacy grup S/SB/SM11 muszą nosić okulary pływackie nieprzepuszczające światła, jeżeli nie posiadają
protez obydwu gałek ocznych. Okulary są sprawdzane przez sędziów po zakończeniu wyścigu. Jeżeli pływak
nie posiada gałek ocznych to nie jest wymagane noszenie zaciemnionych okularów.
Brak wyjątków.

Interpretacje i wytyczne
Pływak z niepełnosprawnością słuchu wymagający dodatkowego sygnału: świetlnego, gestem lub przez
dotknięcie przez asystenta. Lampa stroboskopowa może być umieszczona obok startera lub przy słupku
startowym pływaka. Inne sygnały mogą być użyte, np. gest ramieniem. Asystent może przekazać sygnał
startu poprzez dotknięcie zawodnika.
Pływak używa przyrządu do startu. Przyrząd startowy to każdy przyrząd wspomagający, który umożliwia
pływakowi wykonanie efektywnego startu. Typowe przyrządy startowe to paski, sznury lub ręczniki, które
umożliwiają efektywny uchwyt podczas startu. Przyrządy startowe muszą zostać zatwierdzone przez WPS
przed użyciem.
Pływak jest niezdolny do trzymania uchwytu do startu w stylu grzbietowym ze względu na brakujące lub
zbyt słabe dłonie/nadgarstki. Ten kod oznacza, że pływak może wystartować w stylu grzbietowym bez
użycia uchwytu, zamiast tego trzymając się górnej krawędzi niecki pływalni/płyty kontaktowej.
Pływak wymaga asysty podczas rozpoczęcia i/lub po zakończeniu wyścigu. Pływacy mogą posiadać
asystenta, który pomaga podczas startu, w wejściu do wody lub przyjęciu pozycji startowej przed
rozpoczęciem wyścigu i/lub pomaga w wyjściu z wody po zakończeniu wyścigu.

Na podstawie: World Para Swimming Codes of Exceptions
Tłumaczenie i opracowanie: Jakub Krzywda (jakub.krzywda@gmail.com); Konsultacja: Wojciech Seidel
Kody wyjątków są przyznawane zawodnikowi przez klasyfikatorów i mają na celu jedynie stanowić wskazówkę dla sędziów. Sędziowie sędziują zgodnie z Przepisami
i Regulaminami World Para Swimming, a nie według kodów wyjątków. Odnośnik do kodów wyjątków znajduje się w Części A Przepisów i Regulaminów World Para
Swimming – Definicje.

Kody wyjątków

Styl klasyczny – próba
równoczesnego dotknięcia

Styl motylkowy – dotknięcie
jedną dłonią

Styl motylkowy – próba
równoczesnego dotknięcia

3

4

5

Zdolny do wykonania
kopnięcia delfinowego

12

+

11.4.1
11.4.5

11.4.4.1

11.4.5.1

11.4.6.2
11.5.4.2
11.4.5.1

11.5.4.1
11.5.4.4

11.5.4.3

11.4.6.1
11.4.6.4

11.4.6.3

11.3.1.1

Pływak nie jest w stanie trzymać uchwytu do startu w stylu grzbietowym dwiema dłońmi. Pływak musi
trzymać uchwyt jedną dłonią/ramieniem podczas startu, a drugie ramię (o ile zawodnik je posiada) może
być oparte na ręce trzymającej uchwyt lub znajdować się w wodzie.
Pływak używa jednego ramienia do pływania, więc w trakcie wykonywania nawrotu lub na zakończenie
wyścigu musi dotknąć ściany dłonią lub ramieniem używanym w trakcie pływania. Nieużywane ramie może
być ciągnięte lub wyprostowane z przodu.
Pływak używa obydwu ramion do pływania. Pływak musi próbować dotknąć ścianę obydwoma dłońmi
równocześnie. Ten wyjątek oznacza, że nie jest błędem, gdy tylko dłuższe ramię dotyka ściany, pod
warunkiem, że oba ramiona są wypchnięte do przodu równocześnie.
Pływak używa jednego ramienia do pływania, więc w trakcie wykonywania nawrotu lub na zakończenie
wyścigu musi dotknąć ściany dłonią lub ramieniem używanym w trakcie pływania. Nieużywane ramie może
być ciągnięte lub wyprostowane z przodu.
Pływak używa obydwu ramion do pływania. Pływak musi próbować dotknąć ścianę obydwoma dłońmi
równocześnie. Ten wyjątek oznacza, że nie jest błędem, gdy tylko dłuższe ramię dotyka ściany, pod
warunkiem, że oba ramiona są przeniesione do przodu równocześnie.
Pozwala pływakowi na dotknięcie ściany dowolną górną częścią ciała podczas wykonywania nawrotu i na
zakończenie wyścigu. Zawodnicy zwykle dotykają ściany głową, barkiem lub krótkim ramieniem/ramionami.
Pływak musi mieć prawą stopę zwróconą na zewnątrz w trakcie wykonywania napędzającej części
kopnięcia w stylu klasycznym.
Pływak musi mieć lewą stopę zwróconą na zewnątrz w trakcie wykonywania napędzającej części kopnięcia
w stylu klasycznym.
Pływak może wybrać sposób płynięcia nogami w stylu klasycznym: albo ciągnięcie obu nóg albo próba
kopnięcia. Pływak musi utrzymać jednakowy sposób płynięcia nogami przez cały wyścig i nie może go
zmieniać. Np. pływak nie może ciągnąć nóg przez pierwsze 50 metrów i kopać nogami przez kolejne
50 metrów.
Kod „+” nie oznacza wyjątku od przepisów, ale jest informacją dla sędziego, że pływak jest fizycznie zdolny
do wykonania kopnięcia delfinowego. Jeżeli takie kopnięcie jest zaobserwowane w trakcie cyklu ruchowego
w stylu klasycznym na dystansie to jest to naruszenie przepisu WPS 11.4.5.
Pamiętaj: Każdy pływak może wykonać pojedyncze kopnięcie delfinowe w dowolnym momencie przed
pierwszym kopnięciem do stylu klasycznego po starcie i nawrocie jak opisane w przepisie WPS 11.4.1.
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Styl dowolny
brak wyjątków
Styl grzbietowy
obowiązuje tylko wyjątek “1”
Styl motylkowy
obowiązują wyjątki “4, 5, 7”
Styl klasyczny
obowiązują wyjątki “2, 3, 7” dotyczące górnej części ciała oraz „8, 9, 12, +” dotyczące dolnej części ciała
Niniejszy dokument powinien być używany jedynie jako wskazówka i nie jest w stanie zastąpić dogłębnej znajomości i zrozumienia Przepisów i Regulaminów WPS.

Ciągnięcie lub próba
kopnięcia

9

8

Dotknięcie górną częścią
ciała
Prawa stopa musi być
obrócona na zewnątrz
Lewa stopa musi być
obrócona na zewnątrz

Styl klasyczny – dotknięcie
jedną dłonią

2

7

Start z użyciem jednej dłoni

1

FORMULARZ DYSKWALIFIKACJI

Wypełnia sędzia zgłaszający przewinienie:
Nr konkurencji

Seria

Numer przepisu WPS

Tor

Miejsce przewinienia
Po starcie

Nawrót ............. m

W trakcie płynięcia

Podczas zakończenia

Dodatkowe informacje:

Funkcja

Inspektor nawrotów

Nazwisko sędziego:

Sędzia stylu

Starter

Sędzia główny

Podpis:

Wypełnia sędzia główny:
Dyskwalifikacja
Nazwisko sędziego głównego:

Wypełnia kierownik sekretariatu:
Godzina ogłoszenia:

Odrzucenie uwagi
Podpis:

