
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.  

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

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 S 

W 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 Przepisy 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) Przepisy pływania FINA 2017 – 2021 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. 

Przepisy pływania FINA 2017 – 2021  

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. 


