
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 Przepisy pływania FINA 2017 – 2021 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 Przepisy pływania FINA 2017 – 2021 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. 


