
Interpretacje Komitetu Technicznego 
Pływania FINA odnośnie przedwczesnego 
startu i stylu zmiennego 

SW 4 START 

SW 4.4 Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał 

startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest kontynuowany, 

a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli dyskwalifikacja została 

ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się, a pozostali pływacy zostają cofnięci po 

czym startują ponownie.  ędzia gł wny powtarza procedurę startową rozpoczynając od długiego 

gwizdka (drugiego długiego gwizdka dla stylu grzbietowego) zgodnie z  W 2.1.5. 

Interpretacja: 

Kiedy wszyscy pływacy przyjmą nieruchomą pozycję ( W 4.1), każdy pływak, kt ry poruszy się przed 

sygnałem startowym może zostać zdyskwalifikowany, jeśli ten ruch został zaobserwowany 

i potwierdzony zar wno przez startera jak i sędziego gł wnego ( W 2.1.6). Jeżeli system video 

połączony z systemem pomiaru czasu („backup timing” wideo (FR 4.7.3)) jest dostępny, to może 

zostać użyty do zweryfikowania dyskwalifikacji. 

SW 9 STYL ZMIENNY 

SW 9.1 W konkurencjach indywidualnych stylu zmiennego pływak płynie czterema stylami 

w następującej kolejności  motylkowy, grzbietowy, klasyczny i dowolny. Każdym wymienionym 

stylem zawodnik pokonuje 1/4 dystansu. 

Interpretacja: 

Zgodnie z przepisem  W 9.1 każdy styl musi obejmować ćwierć (1/4) dystansu. Położenie na plecach 

przy opuszczaniu ściany na odcinku stylu dowolnego w indywidualnych konkurencjach stylu 

zmiennego oznacza pokonanie więcej niż 1/4 dystansu stylem grzbietowym i, w związku z tym, jest 

powodem do dyskwalifikacji. Pływanie stylem grzbietowym  jest  zdefiniowane jedynie jako bycie w 

pozycji na plecach. 

Interpretacja jest oparta na następujacych przepisach pływania FINA  

SW 5 STYL DOWOLNY 

SW 5.1  

 z wyjątkiem sposobu przewidzianego dla konkurencji stylu zmiennego w konkurencji indywidualnej i 

sztafety zmiennej, styl dowolny oznacza każdy inny spos b pływania niż grzbietowy, klasyczny lub 

motylkowy.” 



SW 6 STYL GRZBIETOWY 

SW 6.1 – SW 6.5 

Przepisy nie określają wymagań odnośnie sposobu pracy ramion I n g. Pływak  odbija się i płynie na 

plecach przez cały wyścig”   zęść ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi łamać 

powierzchnię wody” za wyjątkiem odcinka 15 m po starcie i nawrocie. 

SW 7 STYL KLASYCZNY 

SW 7.1 – SW 7.6 

Przepisy określają wymagania odnośnie sposobu pracy ramion i n g. 

SW 8 STYL MOTYLKOWY 

SW 8.1 – SW 8.5 

Przepisy określają wymagania odnośnie sposobu pracy ramion i n g. 

STYL ZMIENNY 

SW 9.1  Każdym stylem zawodnik pokonuje 1/4 dystansu. 
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