Wytyczne programowe do przeprowadzenia
szkolenia sędziów pływania
Punkty podkreślone są zagadnieniami zaawansowanymi, które mogą być omówione ogólnie w trakcie
szkolenia dla sędziów pływania klasy II, ale powinny być omówione kompleksowo podczas szkolenia
dla sędziów pływania klasy I.

Przepisy stylów pływania i startu
(zalecane korzystanie z materiałów multimedialnych, np. filmów szkoleniowych)
1. Przepisy stylów pływania (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy i zmienny).
2. Przepisy startu.
3. Omówienie przekroczeń przepisów pływania przez zawodników i kodów dyskwalifikacyjnych.
4. Interpretacje przepisów pływania.

Organizacja i przebieg zawodów
1. Pomiar czasu: ręczny, półautomatyczny i automatyczny. Ustalanie oficjalnego czasu i miejsca.
2. Dokumenty używane w trakcie zawodów: karta startowa, karta celowniczego, listy zbiorcze
na tor, lista startowa, wyniki, karta dyskwalifikacji.
3. Przepisy dotyczące obiektów. Weryfikacja pływalni przed zawodami.
4. Sposoby przeprowadzenia zawodów (seriami na czas, eliminacje, półfinały, finały)
i rozstawianie serii. Skreślenia zawodników, repasaże, rezerwowi do finałów.
5. Obowiązki organizatora zawodów – regulamin i program zawodów, protokół techniczny,
szatnie, opieka medyczna, komisja odwoławcza, naczelnik zawodów.
6. Przepisy dotyczące rekordów świata, Europy i Polski.
7. Protesty i ich rozpatrywanie.
8. Odprawa z kierownikami drużyn.

Komisja sędziowska
1.
2.
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4.
5.
6.
7.
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Funkcje sędziowskie – obowiązki sędziów na poszczególnych stanowiskach.
Wytyczne odnośnie sposobu zgłaszania naruszeń przepisów sędziemu głównemu.
Omówienie błędów w pełnieniu funkcji sędziowskich.
Odprawy komisji sędziowskiej przed i po zawodach (podstawy, od strony uczestnika).
Protokół zachowania się sędziów na pływalni (defilada sędziów, prezentacja sędziów,
postawa w trakcie rozgrywania konkurencji).
Profesjonalny sędzia pływania – wytyczne odnośnie zachowania w stosunku do innych
sędziów, zawodników, trenerów, kierowników drużyn i rodziców zawodników.
Wyciąg z przepisów PZP dotyczących sędziów: Statut PZP, Regulamin Kolegium Sędziów PZP.
Ustalanie składu komisji sędziowskiej.
Podejmowanie decyzji o dyskwalifikacji na podstawie zgłoszeń od innych sędziów.
Prowadzenie odprawy komisji sędziowskiej przed i po zawodach.
Sprawozdanie sędziego głównego.
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Przepisy specjalne
(zgodnie z zapotrzebowaniem w danym OZP)
1. Pływanie masters.
2. Pływanie na wodach otwartych.
3. Pływanie osób niepełnosprawnych i niesłyszących.

Zajęcia praktyczne na pływalni
(opcjonalnie, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych)
1. Pokaz pływania wszystkimi stylami, startów, nawrotów i zakończenia wyścigu połączony
z demonstracją najczęstszych błędów.
2. Przypomnienie przepisów dotyczących obiektów.
3. Przypomnienie protokołu (defilada sędziowska, prezentacja sędziów, pozycja w trakcie
rozgrywania konkurencji).
4. Ćwiczenia praktyczne obsługi automatycznego i półautomatycznego systemu pomiaru czasu.
5. Ćwiczenia praktyczne obsługi podpory do startu w stylu grzbietowym.
6. Obserwacja pracy sędziów w trakcie zawodów.

Praktyka w trakcie zawodów
1. Pełnienie funkcji sędziowskich na zawodach kontrolnych
(pod nadzorem kierownika kursu i omówienie zaistniałych błędów).

Historia pływania i organizacje sportu pływackiego
(materiał dodatkowy, nie wymagany w trakcie egzaminu)
1. Krótki zarys historii pływania na świecie, w Polsce i na terenie macierzystego Okręgu (FINA,
LEN, PZP, OZP, najważniejsze imprezy międzynarodowe, najbardziej utytułowani zawodnicy).
2. Organizacja sportu pływackiego w Polsce i na świecie (OZP, PZP, LEN i FINA).
3. Zakres działania FINA z omówieniem poszczególnych jego agend (Kongresy, Biuro, Komitety).
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