
 
 
SW 12 REKORDY ŚWIATASW  
12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy światai rekordy świata juniorówdla obu płci są uznawane 
wnastępujących stylach i na następujących dystansach: dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 
metrówgrzbietowy: 50, 100 i 200 metrówklasyczny: 50, 100 i 200 metrówmotylkowy: 50, 100 i 200 
metrówzmienny: 200 i 400 metrówsztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrówsztafeta st. 
zmiennym: 4 x 100 metrów sztafetymieszane: 4 x 100 metrów st. dowolnym i 4 x 100 metrów st. 
zmiennym  
SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane wnastępujących 
stylach i na następujących dystansach:dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrówgrzbietowy: 50, 
100 i 200 metrówklasyczny: 50, 100 i 200 metrówmotylkowy: 50, 100 i 200 metrówzmienny: 100, 200 
i 400 metrówsztafety st. dowolnym: 4 x 50, 4 x 100 i 4 x 200 metrówsztafety st. zmiennym: 4 x 50 i 4 
x 100 metrówsztafety mieszane: 4 x 50 metrów st. dowolnym i 4 x 50 metrów st. zmiennym  
SW 12.3 Rekordy świata juniorów są uznawane dla grup wiekowych takich samych jak dla mistrzostw 
świata juniorów w pływaniu.  
SW 12.4 Członkowie zespołów sztafetowych muszą posiadać tę samą narodowość.  
SW 12.5 Wszystkie rekordy muszą być uzyskiwane w zawodach ze startu wspólnego lub 
indywidualnych wyścigach z czasem, przeprowadzanych publicznie i ogłaszanych do  
Przepisy pływania FINA 2017 –2021wiadomości publicznej, przynajmniej na trzy dni przed planowaną 
próbą. W indywidualnym wyścigu z czasem, usankcjonowanym przez federację członkowską jako 
wyścig z czasem wczasie trwających zawodów, nie jest konieczne ogłoszenie o próbie na trzy (3) dni 
przed jej odbyciem.  
SW 12.6 Długość każdego toru musi być poświadczona przez inspektora lub innego kwalifikowanego 
przedstawiciela wskazanego lub zaakceptowanego przez federację członkowską FINA, w kraju, 
wktórym działa.  
SW 12.7 Gdy używany jest ruchomy pomost, pomiar długości każdego toru musi być potwierdzony na 
zakończenie bloku, w którym czas został uzyskany.  
SW 12.8 Rekordy światai rekordy świata juniorówsą uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu 
dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru półautomatycznego 
w przypadku niezadziałania automatycznej aparatury pomiarowej.  
SW 12.9 Rekordy światai rekordy świata juniorówmogą być ustanawiane wyłącznie przez pływaków 
używających wczasie ustanawiania rekordu kostiumu aprobowanego przez FINA.  
SW 12.10 Czasy jednakowe z dokładnością do 1/100 sekundy będą traktowane jako równorzędne 
rekordy, a pływacy uzyskujący te jednakowe czasy będą zwani współrekordzistami. Jako rekordowy 
może być uznany tylkoczas zwycięzcy wyścigu–zwyjątkiem rekordów świata juniorów. Wprzypadku 
równoczesnego zakończenia wyścigu, wktórym ustanawia się rekord świata, każdy pływak, który 
przypłynął równocześnie jest zwycięzcą.  
SW 12.11 Rekordy światai rekordy świata juniorówmogą być ustanawianetylkow wodzieostężeniu 
soli poniżej 3 gramów na litr. Rekordy świata ustanowione wjakimkolwiek rodzaju wodymorskiej lub 
oceanicznejnie będą uznane.  
SW 12.12 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym, za wyjątkiem sztafet mieszanych,może 
zgłosić próbę ustanowienia rekordu światalub rekordu świata juniorów. Jeśli zawodnik płynący 
wzespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek wrekordowym czasie, zgodnie 
zprzepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną  



dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po 
ukończeniu przez niego wyścigu.  
SW 12.13 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę ustanowienia rekordu światalub 
rekordu świata juniorówna odcinku pośrednim,jeśli on/ona, jego/jejtrener lub kierownik poprosi 
sędziego głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lubgdy czas płynięcia odcinka 
pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną aparaturę pomiarową. Aby rekord świata na 
odcinku pośrednim mógł zostać uznany, pływak musi ukończyć planowy dystans konkurencji.  
SW 12.14 Zgłoszenie rekordów światai rekordówświata juniorówmusi być dokonane na oficjalnym 
formularzu FINA przez odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub kierownictwa zawodów 
ipodpisane przez upoważnionego przedstawiciela federacji członkowskiej w kraju pływaka, oile jest 
przekonany, że dopełnione zostały wszelkie wymogi  
Przepisy pływania FINA 2017 –2021regulaminowe włączając certyfikat z negatywnym wynikiem 
kontroli antydopingowej (DC 5.3.2). Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony sekretarzowi 
honorowemu FINA wciągu czternastu (14) dni od uzyskania wyniku.  
SW 12.15 Zgłoszenierekordu świata lub rekordu świata juniorów powinno być wstępnie dokonane e-
mailem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania wyniku.  
SW 12.16 Federacja członkowska kraju pływaka powinna poinformować listownie o takimwyniku 
sekretarza honorowego FINA dla uzyskania informacji i podjęciu działania, o ile to konieczne dla 
zapewnienia,aby oficjalne zgłoszenie zostało przedstawione we właściwy sposób przez odpowiednie 
władze.  
SW 12.1 7Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte wzgłoszeniu, 
wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli antydopingowej, są dokładne, sekretarz 
honorowy FINA ogłasza nowy rekord świata lub rekord świata juniorów, dopilnowuje, aby informacja 
została opublikowana i osoby których zgłoszenie zostało zaakceptowane otrzymały dyplomy.  
SW 12.18 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, 
mistrzostwach świata juniorów i zawodach o puchar świata, będą zatwierdzane automatycznie.  
SW12.19 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.13 federacja członkowska kraju 
pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu świata lub rekordu świata 
juniorów. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania 
takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.  
SW 12.20 Jeśli zgłoszenie rekordu świata lub rekordu świata juniorów zostanie zaakceptowane przez 
FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji członkowskiej w kraju pływaka,dyplom podpisany 
przez prezesa i sekretarza honorowego FINA do wręczenia pływakowi w uznaniu osiągnięcia. Piąty 
dyplom rekordu świata zostanie wydany wszystkim członkom zespołu sztafetowego, który ustanowił 
rekord świata lub rekordu świata juniorów. Ten dyplom otrzyma Federacja członkowska.  
SW 12.21 Od czasu do czasu, FINA może dodać nowe konkurencje,w których pływacy mogą 
ustanowić rekordy świata lub rekordy świata juniorów. Dla tych konkurencji FINA ustanowi czasy 
docelowe; jeżeli pływak osiągnie czas, który jest lepszy od czasu docelowego, będzie on uznany za 
rekord świata lub rekord świata juniorów, jeżeli wszystkie wymagania SW 12 będą spełnione. 


