
STYL KLASYCZNY 
 
 

Faza I -      Po starcie – strzałka bez ruchu  
 

 

1.  Ręce wyprostowane w łokciach – złączone  

2.  Głowa między ramionami – wzrok skierowany w dół   

3.  Kolana wyprostowane  

4.  Stopy obciągnięte  

5.  Ciało wyprostowane – napięte  

6.  Szybowanie – skierowane w dół  

 

Faza II -      Pierwsze zagarnięcie ramionami 
 

 
Punkt 7/8 

 
Punkt 8/9 

7. Początek ruchu – dłonie, łokcie na zewnątrz – chwyt wody  

8. Głowa nieruchomo – wzrok skierowany w dół   

9. Zagarnięcie – dłonie, łokcie do wewnątrz – na szerokości barków  

 

10. Z chwilą przekroczenia dłońmi linii barków – rozpoczęcie 

kopnięcia do delfina 
 

 

 



Faza III -      Powrót ramion do pozycji wyjściowej z pierwszym kopnięciem do żaby 
 

 

11.  Szybowanie – skierowane w górę na powierzchnię  

12.  Ręce wyprostowane w łokciach – wzdłuż tułowia  

13.  Kolana wyprostowane  

14.  Stopy obciągnięte  

15.  Barki podciągnięte w górę – głowa nieruchomo pomiędzy   

 

16. Przeniesienie ramion w przód – bardzo blisko ciała  

17. Głowa nieruchomo – wzrok skierowany w dół  

 

18.  W momencie przenoszenia ramion w przód – ustawienie 
nóg do kopnięcia  

 

19.  Jakość kopnięcia – ustawienie kości piszczelowej w pionie  

20.  Jakość kopnięcia – pięty powyżej poziomu linii bioder  

 

21.  W momencie prostowania łokci – akcja kopnięcia  

22.  Jakość kopnięcia – pięty szerzej niż kolana  

23.  Głowa nieruchomo – wzrok skierowany w dół  

 

 
 

 



Faza IV -      Ruchy napędowe  
 

 

24. Rozpoczęcie zagarnięcia ramionami – nogi wyprostowane  

 

25. W momencie zagarnięcia ramionami – wydech powietrza  

 

26. Zasięg zagarnięcia ramionami – około 90°  



 
Punkt 27 

 
Punkt 28 

27. Wynurzenie głowy nad powierzchnię wody w momencie 

podparcia na przedramionach 
 

28. Łokcie prowadzone wysoko – tuż pod powierzchnią  

 
Punkt 29 

 
Punkt 30 

29. Podczas zagarnięcia łokcie nie przekraczają linii tułowia  

30. Akcja przyciągania dłoni i łokci – blisko ciała – wdech  

 

31. RYTM – moment rozpoczęcia ustawiania nóg do kopnięcia 

w czasie wyrzutu ramion w przód. Najpierw ugięcie kolan – 

później bioder. Kont ugięcia w stawie biodrowym – 
rozwarty  

 

 

32. W momencie prostowania łokci – rozpoczęcie kopnięcia  
– stopy szerzej niż kolana 

 



 

33. Jakość kopnięcia – podciągać kość piszczelową do pionu – 
odchył do 20° 

 

  

34. Jakość kopnięcia – zbliżać kolana i stopy – prostować 

łokcie przed sobą 
 

 

35. Ruch bioder – akcja kopnięcia skierowana w dół   

 

36. Wykorzystanie prędkości po akcji ruchów napędowych – 

wyleżenie (nie dotyczy sprintu) – ramiona wyprostowane 

zbliżone do siebie – stopy obciągnięte zbliżone do siebie, 

ciało wyprostowane w pozycji horyzontalnej – unikać 

głębokiego zanurzenia 

 

 
 

 



Faza V -      Nawrót  
 

 

37.  Dotknięcie ściany oburącz na wyprostowanych ramionach 

– po zakończonym kopnięciu nogami 
 

 

38.  Pierwszy odruch – podciąganie kolan do brzucha  

 
Punkt 39 

 
Punkt 40 

39.  Po dotknięciu dłońmi ściany – jedna ręka od razu pod 

wodę – pomaga wciągnąć ciało pod powierzchnię 
 

40.  Brak kontaktu ze ściana podczas obrotu  

 

41. Odbicie od ściany na boku  

 
 



Faza I -      Po nawrocie – Strzałka bez ruchu  
 

 

42.  Ręce wyprostowane w łokciach – złączone  

43.  Głowa między ramionami – wzrok skierowany w dół   

44.  Kolana wyprostowane  

45.  Stopy obciągnięte  

46.  Ciało wyprostowane – napięte  

47.  Szybowanie – skierowane w dół  

 
 

Faza VI -      Finisz  
 

 48. Ostatnie kopnięcie przed ścianą – nogi delfin  

 

 

49. Rzut na ścianę – głowa pomiędzy ramionami  

  

50. Rzut na ścianę – ramiona wyprostowane  

 


