
SW 10 WYŚCIG  

SW 10.1 Wszystkie wyścigi indywidualne muszą odbywać się oddzielnie dla każdej 

płci.  

SW 10.2 Pływak pokonujący dystans samotnie, dla zaliczenia wyniku musi pokonać 

cały dystans.  

SW 10.3 Pływak musi pozostawać i ukończyć wyścig na tym samym torze, na którym 

wystartował.  

SW 10.4 We wszystkich konkurencjach pływak w czasie nawrotu musi mieć fizyczny 

kontakt ze ścianą pływalni. Nawrót musi być wykonany od ściany i nie jest dozwolone 

zrobienie kroku lub odbicie się od dna pływalni.  

SW 10.5 Stanie na dnie pływalni podczas konkurencji stylu dowolnego lub w czasie 

płynięcia odcinka stylem dowolnym w konkurencjach stylu zmiennego nie 

dyskwalifikuje zawodnika, nie może on jednak chodzić.  

SW 10.6 Podciąganie się na linie torowej nie jest dozwolone.  

SW 10.7 Przeszkadzanie innemu pływakowi przez wpłynięcie na inny tor lub inne 

przeszkadzanie powoduje dyskwalifikację winnego. Jeśli przewinienie jest umyślne, 

sędzia główny powiadamia o tym związek pływacki kraju, na terenie którego odbywa 

się wyścig i związek pływacki zawodnika, który dopuszcza się tego wykroczenia.  

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubioru, 

które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie 

zawodów (takich jak rękawice, łapki, płetwy, opaski czy substancje klejące). Można 

zakładać okulary pływackie. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek 

plastra o ile nie zostało to zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.  

SW 10.9 Każdy zawodnik nie biorący udziału w wyścigu, który wejdzie do wody w 

czasie jego trwania, zanim wszyscy pływacy ukończą go, będzie zdyskwalifikowany 

w przewidzianym dla niego następnym wyścigu.  

SW 10.10 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków. Dopuszcza się 

rozgrywanie sztafet mieszanych. Sztafety mieszane muszą składać z dwóch (2) 

mężczyzn i dwóch (2) kobiet. Międzyczasy uzyskane w tych konkurencjach nie mogą 

być uznawane jako rekordy i/lub czasy zgłoszeniowe.  

SW 10.11 W konkurencjach sztafetowych, drużyna pływaka, którego stopy utraciły 

kontakt z platformą startową słupka, zanim poprzedzający go pływak z drużyny 

dotknął ściany, będzie zdyskwalifikowana. Przepisy pływania FINA 2017 – 2021  

SW 10.12 Każdy zespół sztafetowy, którego członek inny, niż wyznaczony do 

płynięcia danego odcinka, wejdzie do wody w czasie trwania wyścigu zanim wszyscy 

pływacy, wszystkich zespołów ukończą wyścig - będzie zdyskwalifikowany.  

SW 10.13 Skład zespołu sztafetowego i kolejność startu muszą być podane przed 

wyścigiem. Każdy członek zespołu sztafetowego może płynąć w wyścigu tylko raz. 

Zestawienie składu zespołu sztafetowego może być zmienione pomiędzy 

eliminacjami i finałami danej konkurencji, pod warunkiem, że jest to dokonane z listy 



pływaków właściwie zgłoszonych przez federację członkowską do tej konkurencji. 

Płynięcie w innej kolejności niż zgłoszona spowoduje dyskwalifikację zespołu. 

Zastępstwa mogą być dokonywane wyłącznie w przypadku udokumentowanej przez 

lekarza niedyspozycji.  

SW 10.14 Każdy pływak, który skończy swój wyścig lub swój odcinek w konkurencji 

sztafetowej, musi bezzwłocznie opuścić pływalnię nie przeszkadzając żadnemu 

innemu pływakowi, który jeszcze nie ukończył wyścigu. W przeciwnym wypadku, 

winny pływak lub jego zespół sztafetowy będzie zdyskwalifikowany.  

SW 10.15 Jeśli przewinienie zmniejszyło szanse innego zawodnika, sędzia główny 

może zezwolić mu na start w kolejnym wyścigu eliminacyjnym lub, gdy przewinienie 

nastąpi w wyścigu finałowym lub w ostatnim wyścigu eliminacyjnym, może zarządzić 

powtórzenie wyścigu.  

SW 10.16 Nie jest dozwolone dyktowanie tempa ani nie może być stosowane żadne 

urządzenie lub system dający taki efekt. 


