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Zmiany w stosunku do przepisów FINA 2013–2017
SW 1 KIEROWNICTWO ZAWODÓW

Ostateczne brzmienie przepisów FINA 2017–2021
SW 1 KIEROWNICTWO ZAWODÓW

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich, i mistrzostwach świata i zawodach o
puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości
sędziów dla kierowania zawodami:
SW 1.2.2 Gdy automatyczna aparatura do sędziowania jest
niedostępna to musi ona być zastąpiona przez kierownika sędziów
mierzących czas, 3 jednego (1) sędziegoów mierzącegoych czas na
każdym torze i 2 jednego (1) sędziegoów mierzącegoych czas
dodatkowo.
SW 1.2.3 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub
czasu nie mierzy się trzema (3) czasomierzami cyfrowymi na każdym
torze, może być wykorzystany kierownik sędziów celowniczych
i sędziowie celowniczy.
SW 2 SĘDZIOWIE

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata, Biuro FINA
wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania
zawodami:
SW 1.2.2 Gdy automatyczna aparatura do sędziowania jest niedostępna
to musi ona być zastąpiona przez kierownika sędziów mierzących czas,
jednego (1) sędziego mierzącego czas na każdym torze i jednego (1)
sędziego mierzącego czas dodatkowo.

SW 2.1 Sędzia główny

SW 2.1 Sędzia główny

SW 2.1.7 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde inne
naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże. Sędzia główny
może także zdyskwalifikować każdego pływaka za każde naruszenie
przepisów, zgłoszone mu przez uprawnionego sędziego.lub zostanie
poinformowany przez innych sędziów. Wszystkie dyskwalifikacje są
przedmiotem decyzji sędziego głównego.

SW 2.1.7 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde inne
naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże. Sędzia główny może
także zdyskwalifikować każdego pływaka za każde naruszenie przepisów,
zgłoszone mu przez uprawnionego sędziego. Wszystkie dyskwalifikacje są
przedmiotem decyzji sędziego głównego.

SW 1.2.3 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu
nie mierzy się czasomierzami cyfrowymi, może być wykorzystany
kierownik sędziów celowniczych i sędziowie celowniczy.
SW 2 SĘDZIOWIE
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SW 2.2 Kierownik pomieszczenia kontrolnego

SW 2.2 Kierownik pomieszczenia kontrolnego

SW 2.2.1 Kierownik nadzoruje funkcjonowanie automatycznej
aparatury automatycznego pomiaru czasu włącznie z przeglądem
zapisu „backup timing” pomiaru wideo.
SW 2.2.4 Kierownik może przeglądać „backup timing” zapis pomiaru
wideo dla potwierdzenia przedwczesnej zmiany sztafetowej.
SW 2.4 Kierownik wyścigu

SW 2.2.1 Kierownik nadzoruje funkcjonowanie aparatury
automatycznego pomiaru czasu włącznie z przeglądem zapisu pomiaru
wideo.
SW 2.2.4 Kierownik może przeglądać zapis pomiaru wideo dla
potwierdzenia przedwczesnej zmiany sztafetowej.
SW 2.4 Kierownik wyścigu

A

SW 2.4.1 Kierownik wyścigu zZbiera zawodników przed każdym SW 2.4.1 Kierownik wyścigu zbiera zawodników przed każdym wyścigiem.
wyścigiem.
SW 2.5 Kierownik inspektorów nawrotów
SW 2.5 Kierownik inspektorów nawrotów

Z

SW 2.5.2 Kierownik inspektorów nawrotów otrzymuje zgłoszenia od
inspektorów nawrotów, jeżeli nastąpiło jakiekolwiek naruszenie
przepisów i przedstawia je bezzwłocznie sędziemu głównemu.
SW 2.6 Inspektorzy nawrotów
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SW 2.6.1 Jeden inspektor nawrotów powinien być wyznaczony na
każdym torze po obu stronach pływalni, aby dopilnować, że pływacy
przestrzegają stosownych przepisów po starcie, podczas każdego
nawrotu i na zakończenie wyścigu.
SW 2.6.2 Każdy inspektor nawrotów powinien dopilnować, że pływacy
wykonują nawroty zgodnie ze stosownymi przepisami, poczynając od
początku ostatniego ruchu ramieniem przed dotknięciem i kończąc
wraz z zakończeniem pierwszego ruchu ramieniem po nawrocie.
Inspektor nawrotów na startowym końcu pływalni, powinien
dopilnować, aby pływacy przestrzegali stosownych przepisów od startu
do zakończenia pierwszego ruchu ramion. Inspektorzy nawrotów na
końcu pływalni, na którym ma miejsce zakończenie wyścigu, muszą

SW 2.6 Inspektorzy nawrotów
SW 2.6.1 Jeden inspektor nawrotów powinien być wyznaczony na
każdym torze po obu stronach pływalni, aby dopilnować, że pływacy
przestrzegają stosownych przepisów po starcie, podczas każdego
nawrotu i na zakończenie wyścigu.
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dopilnować, żeby pływacy kończyli wyścig zgodnie z aktualnymi
przepisami.
SW 2.6.2 Jurysdykcja inspektora nawrotów po stronie startu, rozciąga
się od sygnału startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion, za
wyjątkiem stylu klasycznego, kiedy obejmuje również drugi ruch
ramion.
SW 2.6.3 Przy każdym nawrocie, jurysdykcja inspektora nawrotów
rozciąga się od rozpoczęcia ostatniego ruchu ramion przed
dotknięciem do zakończenia pierwszego ruchu ramion po nawrocie,
za wyjątkiem stylu klasycznego, kiedy obejmuje również drugi ruch
ramion.
SW 2.6.4 Jurysdykcja inspektora nawrotów na zakończenie wyścigu
rozciąga się od rozpoczęcia ostatniego ruchu ramion przed
dotknięciem.
SW 2.6.5 Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym,
każdy inspektor nawrotów po stronie startu instaluje i wyjmuje
podporę.
Uwaga: przeniesione z SW 6.2. Zmiana numeracji od obecnego SW 2.6.3
SW 2.6.9 Inspektorzy nawrotów powinni zgłosić zgłaszają sędziemu
głównemu o każdyme naruszeniue przepisów na podpisanych kartach,
z określeniem wyszczególniając konkurencjię, numeru toru
i przewinieniae, kierownikowi inspektorów nawrotów, który powinien
bezzwłocznie przekazać zgłoszenie sędziemu głównemu.
SW 2.7 Sędziowie stylu

SW 2.6.2 Jurysdykcja inspektora nawrotów po stronie startu, rozciąga
się od sygnału startu do zakończenia pierwszego ruchu ramion, za
wyjątkiem stylu klasycznego, kiedy obejmuje również drugi ruch
ramion.
SW 2.6.3 Przy każdym nawrocie, jurysdykcja inspektora nawrotów
rozciąga się od rozpoczęcia ostatniego ruchu ramion przed dotknięciem
do zakończenia pierwszego ruchu ramion po nawrocie, za wyjątkiem
stylu klasycznego, kiedy obejmuje również drugi ruch ramion.
SW 2.6.4 Jurysdykcja inspektora nawrotów na zakończenie wyścigu
rozciąga się od rozpoczęcia ostatniego ruchu ramion przed
dotknięciem.
SW 2.6.5 Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, każdy
inspektor nawrotów po stronie startu instaluje i wyjmuje podporę.

SW 2.6.9 Inspektorzy nawrotów zgłaszają sędziemu głównemu każde
naruszenie przepisów na podpisanych kartach, wyszczególniając
konkurencję, numer toru i przewinienie.

SW 2.7 Sędziowie stylu

SW 2.7.3 Sędziowie stylu zgłaszają sędziemu głównemu każde SW 2.7.3 Sędziowie stylu zgłaszają sędziemu głównemu każde
naruszenie przepisów sędziemu głównemu na podpisanejych naruszenie przepisów na podpisanych kartach, wyszczególniając
kartceach, wyszczególniając konkurencję, numer toru i przewinienie.
konkurencję, numer toru i przewinienie.
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SW 2.9 Sędziowie mierzący czas

SW 2.9 Sędziowie mierzący czas

Z

SW 2.9.4 W przypadku niestosowania pomiaru wspierającego systemu SW 2.9.4 W przypadku niestosowania pomiaru wideo, może być
vwideo, może być konieczne korzystanie z kompletu sędziów konieczne korzystanie z kompletu sędziów mierzących czas, nawet gdy
mierzących czas, nawet gdy aparatura do automatycznego pomiaru aparatura do automatycznego pomiaru czasu jest zastosowana.
czasu jest zastosowana.
SW 2.11 Sędziowie celowniczy
SW 2.11 Sędziowie celowniczy

A

A

SW 2.11.2 Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy notują decydują o
kolejnościć miejsc, zajętych przez zawodników i ją odnotowują.
Sędziowie celowniczy, inni niż obsługujący przyciski, nie mogą spełniać
pełnić funkcji, jako sędziów mierzących czas w tej samej konkurencji.
SW 2.13 Podejmowanie decyzji sędziowskich

Z

SW 2.13.1 Sędziowie podejmują swoje decyzje samodzielnie SW 2.13.1 Sędziowie podejmują swoje decyzje samodzielnie
i niezależnie od siebie, chyba że przepisy pływania stanowią inaczej.
i niezależnie od siebie, chyba że przepisy pływania stanowią inaczej.
SW 3 ROZSTAWIENIE ELIMINACJI, PÓŁFINAŁÓW I FINAŁÓW
SW 3 ROZSTAWIENIE ELIMINACJI, PÓŁFINAŁÓW I FINAŁÓW

A

SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich
uczestników, uzyskane w ciągu wyznaczonego okresu kwalifikacyjnego
poprzedzającego ostateczny termin zgłoszeń, powinny być przedłożone
na formularzu zgłoszeniowym lub on-line, zgodnie z komunikatem
i ułożone przez komitet organizacyjny kierownictwo zawodów wg
kolejności czasów. Pływacy, którzy nie przedłożą czasów będą
traktowani jako najwolniejsi i umieszczeni zostaną na końcu listy.
Rozmieszczenie pływaków z identycznymi czasami lub gdy jest więcej
niż jeden pływak bez podanego czasu będzie rozstrzygnięte przez
losowanie. Pływacy będą rozstawiani na torach zgodnie z procedurą
opisaną poniżej w SW 3.1.2. W wyścigach eliminacyjnych pływacy będą
rozstawieni zgodnie z przedłożonymi czasami w następujący sposób:

SW 2.11.2 Po każdym wyścigu sędziowie celowniczy decydują
o kolejności miejsc zajętych przez zawodników i ją odnotowują.
Sędziowie celowniczy, inni niż obsługujący przyciski, nie mogą pełnić
funkcji, sędziów mierzący czas w tej samej konkurencji.
SW 2.13 Podejmowanie decyzji sędziowskich

SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich
uczestników, uzyskane w ciągu wyznaczonego okresu kwalifikacyjnego
poprzedzającego ostateczny termin zgłoszeń, powinny być przedłożone
na formularzu zgłoszeniowym lub on-line, zgodnie z komunikatem
i ułożone przez kierownictwo zawodów wg kolejności czasów. Pływacy,
którzy nie przedłożą czasów będą traktowani jako najwolniejsi
i umieszczeni zostaną na końcu listy. Rozmieszczenie pływaków
z identycznymi czasami lub, gdy jest więcej niż jeden pływak bez
podanego czasu będzie rozstrzygnięte przez losowanie. Pływacy będą
rozstawiani na torach zgodnie z procedurą opisaną poniżej w SW 3.1.2.
W wyścigach eliminacyjnych pływacy będą rozstawieni zgodnie
z przedłożonymi czasami w następujący sposób:
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SW 3.1.3 W konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, w zależności od
decyzji kierownictwa zawodów, wyścig może rozpoczynać się zarówno
z jednego jak i z drugiego końca pływalni w zależności od takich
czynników jak elektroniczna aparatura, pozycja startera itd.
Kierownictwo zawodów powinno powiadomić pływaków o ich decyzji
wystarczająco wcześnie przed rozpoczęciem zawodów. Niezależnie od
tego, z którego końca pływalni odbywa się start, pływacy powinni być
rozstawieni na tych samych torach, jak gdyby startowali i kończyli
wyścig na startowym końcu pływalni.
SW 3.2.5 W eliminacjach, półfinałach i finałach, pływacy muszą się
zgłosić się na pierwsze miejsce zbiórki w czasie wyznaczonym przez
kierownictwo zawodów nie później niż 20 min. przed startem ich
wyścigu. Po kontroli udają się do ostatecznego miejsca zbiórki.
SW 4 START

SW 3.1.3 W konkurencji 50 m na pływalniach 50 m, w zależności od
decyzji kierownictwa zawodów, wyścig może rozpoczynać się zarówno
z jednego jak i z drugiego końca pływalni w zależności od takich
czynników jak elektroniczna aparatura, pozycja startera itd.
Kierownictwo zawodów powinno powiadomić pływaków o ich decyzji
wystarczająco wcześnie przed rozpoczęciem zawodów. Niezależnie od
tego, z którego końca pływalni odbywa się start, pływacy powinni być
rozstawieni na tych samych torach, jak gdyby startowali i kończyli
wyścig na startowym końcu pływalni.
SW 3.2.5 W eliminacjach, półfinałach i finałach, pływacy muszą zgłosić
się na pierwsze miejsce zbiórki w czasie wyznaczonym przez
kierownictwo zawodów. Po kontroli udają się do ostatecznego miejsca
zbiórki.
SW 4 START

A

SW 4.1 Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym
i zmiennym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek (SW
2.1.5) sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy
i pozostają tam. Na komendę startera „na miejsca”, bezzwłocznie
zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na krawędzi
przodzie słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy
wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu.
SW 5 STYL DOWOLNY

SW 4.1 Start w wyścigach w stylu dowolnym, klasycznym, motylkowym
i zmiennym rozpoczyna się skokiem ze słupka. Na długi gwizdek (SW
2.1.5) sędziego głównego pływacy wchodzą na słupek startowy
i pozostają tam. Na komendę startera „na miejsca”, bezzwłocznie
zajmują pozycję startową, z przynajmniej jedną stopą na przodzie
słupka startowego. Położenie rąk nie ma znaczenia. Gdy wszyscy
pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu.
SW 5 STYL DOWOLNY

A

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik
może płynąć każdym sposobem; wyjątek stanowią konkurencje stylu
zmiennego indywidualnie lub sztafetowo, gdzie , z wyjątkiem sposobu
przewidzianego dla konkurencji stylu zmiennego w konkurencji
indywidualnej i sztafety zmiennej, styl dowolny oznacza każdy inny
sposób pływania inny niż grzbietowy, klasyczny lub motylkowy.

SW 5.1 Styl dowolny oznacza, że w tak określonej konkurencji zawodnik
może płynąć każdym sposobem; wyjątek stanowią konkurencje stylu
zmiennego indywidualnie lub sztafetowo, gdzie styl dowolny oznacza
każdy sposób pływania inny niż grzbietowy, klasyczny lub motylkowy.
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SW 6 STYL GRZBIETOWY

SW 6 STYL GRZBIETOWY

SW 6.2 Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, każdy
inspektor nawrotów po stronie startu instaluje podporę i wyjmuje ją po
starcie.
Uwaga: przeniesione do nowego SW 2.6.5. Zmiana numeracji kolejnych
przepisów
SW 6.4 W czasie wykonywania nawrotu, pływak musi dotknąć ściany
jakąkolwiek częścią ciała znajdując się na swoim torze. W trakcie
wykonywania nawrotu, plecy barki pływaka mogą być obrócone poza
płaszczyznę pionową, do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić
natychmiastowe ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub
natychmiastowe ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma
ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do
położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.
SW 7 STYL KLASYCZNY

SW 6.4 W czasie wykonywania nawrotu, pływak musi dotknąć ściany
jakąkolwiek częścią ciała znajdując się na swoim torze. W trakcie
wykonywania nawrotu, barki pływaka mogą być obrócone poza
płaszczyznę pionową, do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić
natychmiastowe ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub
natychmiastowe ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma
ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do
położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.
SW 7 STYL KLASYCZNY

SW 7.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden
ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg, w czasie którego może
być zanurzony. Pojedyncze delfinowe kopnięcie jest dozwolone w
każdym momencie przed pierwszym kopnięciem do stylu klasycznego
po starcie i po każdym nawrocie. Głowa musi „złamać” powierzchnię
wody zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy najszerszej
części drugiego ruchu.
SW 7.2 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym
nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała
na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolony, za wyjątkiem
nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny
sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany. Od
rozpoczęcia wyścigu i w jego trakcie, W czasie wyścigu cykl ruchowy

SW 7.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden
ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg, w czasie którego może
być zanurzony. Pojedyncze delfinowe kopnięcie jest dozwolone
w każdym momencie przed pierwszym kopnięciem do stylu
klasycznego po starcie i po każdym nawrocie. Głowa musi „złamać”
powierzchnię wody zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy
najszerszej części drugiego ruchu.
SW 7.2 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym
nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała
na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolony, za wyjątkiem
nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny
sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany. Od
rozpoczęcia wyścigu i w jego trakcie, cykl ruchowy musi się składać
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musi się składać z jednego ruchu ramionami i jednego kopnięcia
nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się
równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu
naprzemiennego.
SW 7.4 W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część
głowy pływaka musi „łamać” powierzchnię wody. Głowa musi „złamać”
powierzchnię wody zanim dłonie rozpoczną ruch do wewnątrz przy
najszerszej części drugiego ruchu. Wszystkie ruchy nóg muszą odbywać
się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie bez ruchu
naprzemiennego.
SW 8 STYL MOTYLKOWY

z jednego ruchu ramionami i jednego kopnięcia nogami w tej
kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie
i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.

SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym
nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Ruchy nóg pod
wodą na boku są dozwolone. Obrót na plecy nie jest dozwolony w
żadnym momencie wyścigu, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu
ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest
na piersiach przy opuszczaniu ściany.
SW 9 STYL ZMIENNY

SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym
nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Obrót na plecy
nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu, za wyjątkiem
nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny
sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany.

NOWY SW 9.2 W stylu dowolnym, pływak musi być na piersiach, za
wyjątkiem, kiedy wykonuje nawrót. Pływak musi powrócić do pozycji
na piersiach przed wykonaniem jakiegokolwiek kopnięcia lub ruchu
ramieniem.
Zmiana numeracji kolejnych przepisów
SW 9.3 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy
płyną czterema stylami w następującej kolejności: grzbietowy,
klasyczny, motylkowy i dowolny. Każdym wymienionym stylem
zawodnik pokonuje ćwierć (1/4) dystansu.

SW 9.2 W stylu dowolnym, pływak musi być na piersiach, za wyjątkiem,
kiedy wykonuje nawrót. Pływak musi powrócić do pozycji na piersiach
przed wykonaniem jakiegokolwiek kopnięcia lub ruchu ramieniem.

SW 7.4 W czasie każdego kompletnego cyklu ruchowego jakaś część
głowy pływaka musi „łamać” powierzchnię wody. Wszystkie ruchy nóg
muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie
bez ruchu naprzemiennego.

SW 8 STYL MOTYLKOWY

SW 9 STYL ZMIENNY

SW 9.3 W konkurencjach sztafetowych w stylu zmiennym pływacy
płyną czterema stylami w następującej kolejności: grzbietowy,
klasyczny, motylkowy i dowolny. Każdym wymienionym stylem
zawodnik pokonuje ćwierć (1/4) dystansu.
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SW 11 POMIAR CZASU

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 celowniczych i sędziów
mierzących czas. W przypadku awarii aparatury lub gdy jest jasno
wykazane, że nastąpił błąd aparatury lub gdy pływakowi nie udało się
jej uaktywnić, decyzje sędziów celowniczych i 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.
Gdy możliwe jest rejestrowanie z dokładnością do 1/1000 sekundy,
trzecia cyfra po przecinku nie powinna być odnotowywana ani
wykorzystana do określania czasu lub miejsca. W konkurencji
z jednakowymi czasami, wszyscy pływacy, którzy uzyskają taki sam czas
z dokładnością do 1/100 sekundy zajmują te same miejsca. Czasy
wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać
wynik z dokładnością tylko do 1/100 sekundy.
SW 12 REKORDY ŚWIATA

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 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata i rekordy świata
juniorów dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na
następujących dystansach:
dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów
klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata i rekordy świata
juniorów dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na
następujących dystansach:
dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów
klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

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 zajmują te
same miejsca. Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników
powinny pokazywać wynik z dokładnością 1/100 sekundy.

SW 12 REKORDY ŚWIATA
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motylkowy: 50, 100 i 200 metrów
zmienny: 200 i 400 metrów
sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów
sztafetya mieszanea: 4 x 100 metrów st. dowolnym i 4 x 100 metrów
st. Zzmiennym
SW 12.1.1 Rekordy świata juniorów są uznawane dla grup wiekowych
takich samych jak dla mistrzostw świata juniorów w pływaniu i jedynie
na pływalniach 50 metrowych.
SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są
uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:
dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów
klasyczny: 50, 100 i 200 metrów
motylkowy: 50, 100 i 200 metrów
zmienny: 100, 200 i 400 metrów
sztafety st. dowolnym: 4 x 50, 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafetya st. zmiennym: 4 x 50 i 4 x 100 metrów
sztafetya mieszanea: 4 x 50 metrów st. dowolnym i 4 x 50 metrów st.
zmiennym

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów
zmienny: 200 i 400 metrów
sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów
sztafety mieszane: 4 x 100 metrów st. dowolnym i 4 x 100 metrów st.
zmiennym

SW 12.3 Rekordy świata juniorów są uznawane dla grup wiekowych
takich samych jak dla mistrzostw świata juniorów w pływaniu.

SW 12.3 Rekordy świata juniorów są uznawane dla grup wiekowych
takich samych jak dla mistrzostw świata juniorów w pływaniu.

SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są
uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:
dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów
grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów
klasyczny: 50, 100 i 200 metrów
motylkowy: 50, 100 i 200 metrów
zmienny: 100, 200 i 400 metrów
sztafety st. dowolnym: 4 x 50, 4 x 100 i 4 x 200 metrów
sztafety st. zmiennym: 4 x 50 i 4 x 100 metrów
sztafety mieszane: 4 x 50 metrów st. dowolnym i 4 x 50 metrów st.
zmiennym

Zmiana numeracji kolejnych przepisów
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SW 12.11 Rekordy świata i rekordy świata juniorów mogą być
ustanawiane tylko w słodkiej wodzie o stężeniu soli poniżej 3 gramów
na litr. Rekordy świata ustanowione w jakimkolwiek rodzaju wody
morskiej lub oceanicznej nie będą uznane.
SW 12.13 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę
ustanowienia rekordu świata lub rekordu świata juniorów na odcinku
pośrednim, jeśli on/ona, jego/jej trener lub kierownik poprosi sędziego
głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lub, gdy czas
płynięcia odcinka pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną
aparaturę pomiarową. Aby rekord świata na odcinku pośrednim mógł
zostać uznany, pływak musi ukończyć planowany odcinek dystans
konkurencji.
SW 13 POSTĘPOWANIE PRZY SĘDZIOWANIU AUTOMATYCZNYM

SW 12.11 Rekordy świata i rekordy świata juniorów mogą być
ustanawiane tylko w wodzie o stężeniu soli poniżej 3 gramów na litr.
Rekordy świata ustanowione w jakimkolwiek rodzaju wody morskiej
lub oceanicznej nie będą uznane.
SW 12.13 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę
ustanowienia rekordu świata lub rekordu świata juniorów na odcinku
pośrednim, jeśli on/ona, jego/jej trener lub kierownik poprosi sędziego
głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lub gdy 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 13.1 Gdy w jakichkolwiek zawodach stosowana jest aparatura do
automatycznego pomiaru czasu (patrz FR 4), to kolejność i czasy tak
ustalone, a także ocena zmian sztafetowych mają pierwszeństwo nad
decyzjami sędziów mierzących czas i inspektorów nawrotów.

SW 13.1 Gdy w jakichkolwiek zawodach stosowana jest aparatura do
automatycznego pomiaru czasu (patrz FR 4), to kolejność i czasy tak
ustalone, a także ocena zmian sztafetowych mają pierwszeństwo nad
decyzjami sędziów mierzących czas i inspektorów nawrotów.

SW 13 POSTĘPOWANIE PRZY SĘDZIOWANIU AUTOMATYCZNYM

Przepisy pływania FINA wchodzą w życie z dniem 21 września 2017 r.
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