
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. 


