
 
  
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 zajmująte same miejsca. 
Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać wynik z dokładnością 
1/100 sekundy.  
SW 11.3Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest jako 
czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi byćdokonywany przez trzech sędziów mierzących czas, 
wyznaczonych lub zaakceptowanych przez federację członkowską FINA wdanym 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:  
SW 11.3.1Jeśli dwa z trzech czasomierzy zarejestrowały taki sam czas, a trzeci inny, dwa identyczne 
czasy stanowią czas oficjalny.  
SW 11.3.2Jeśli wszystkie trzy czasomierze zmierzą inne czasy, wynik środkowy stanowi czas oficjalny.  
SW 11.3.3W przypadku zadziałania tylko dwóch z trzech czasomierzy oficjalnym czasem jest czas 
średni.  
SW 11.4W przypadku dyskwalifikacji zawodnika w trakcie lub po wyścigu, dyskwalifikacja ta jest 
notowana w oficjalnych wynikach, bez podania ani ogłaszania czasu ani miejsca. SW 11.5Wprzypadku 
dyskwalifikacji zespołu sztafetowego, oficjalne międzyczasy do czasu dyskwalifikacji są 
odnotowywane jako wyniki oficjalne.  

SW 11.6Wszystkie międzyczasy na 50 i 100 m zawodników rozpoczynających wyścigi sztafetowe 
powinny być odnotowywane i publikowane w oficjalnych protokołach. 


