Komunikat Sędziowski 2/2015
Prezydium Kolegium Sędziów PZP
z dnia I. czerwca 2015 r.

PKS PZP pragnie poinformować, iż:
I.

Egzamin na sędziego pływania klasy związkowej
1. W dniu 26 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się egzamin na sędziego pływania klasy związkowej
PZP.
2. Egzamin dla kandydatów będzie dwuetapowy - część pisemna i ustna.
3. Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego klasy związkowej, zgodnie z Regulaminem Kolegium Sędziów,
rozdz. VII, § 24, pkt 3, jest:
•

posiadanie uprawnień sędziego klasy pierwszej,

•

posiadanie minimum wykształcenia średniego-matura,

•

minimum 10-letni staż sędziowski we wszystkich klasach łącznie - w tym 5-letni aktywny stal
w klasie pierwszej,

•

wysoka ocena z pełnionych funkcji sędziowskich,

•

znajomość co najmniej jednego języka obcego,

•

nienaganna postawa moralna,

•

zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną.

Uprawnień sędziego pływanki klasy zwiqzkowej nie nadaje sic etatowym instruktorom i trenerom
pływania, pobierajqcym wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Dokumenty kandydatów na sędziów klasy związkowej powinny zawierać:
•

wypełniony wniosek o nadanie uprawnień na klasę związkową (w załączniku nr 1 do niniejszego
Komunikatu),

•

wykaz sędziowań kandydata z okresu za ostatnie 3 lata wraz z pełnionymi funkcjami na zawodach.

Uwaga: w każdym analizowanym roku za ostatnie 3 lata kandydat powinien pełnić minimum raz
funkcję sędziego głównego na zawodach.
•

1 zdjęcie formatu legitymacyjnego,

•

kopię dokumentu stwierdzającego wykształcenie.

5. Dokumenty kandydatów na sędziów klasy związkowej z poszczególnych OZP proszę przesyłać do
30 czerwca 2015 r. na adres Polskiego Związku Pływackiego z dopiskiem PKS PZP, ul. Marymoncka 34,
01 - 813 Warszawa, skr. poczt. 37.
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II.

Kody dyskwalifikacyjne
1. W załączniku nr 2 do niniejszego Komunikatu zostały załączone zaktualizowane kody dyskwalifikacyjne.
Bieżąca aktualizacja dotyczy poprawności niektórych sformułowań oraz zaszeregowania kodów do
odpowiednich przepisów pływania FINA—SW (po zmianach z listopada 2014 r.).
2. W związku z opracowywaniem bardziej szczegółowej książeczki kodów, która pojawi się pod koniec
września 2015 r., wydruk papierowy na razie nie będzie wznawiany. Obecnie dostępna wersja kodów

(w zał. 2) jest do pobrania ze strony PZP w zakładce kolegium sędziów_ Jest to wersja na dzień dzisiejszy
obowiązująca do odwołania.

III.

Adres do korespondencji elektronicznej
1. W celu ułatwienia kontaktu z PKS PZP została utworzona elektroniczna skrzynka pocztowa.

Adres do kontaktu - prezydiumkspzp@wp.pI
6. Łączność elektroniczna umożliwi szybki kontakt z poszczególnymi członkami PKS PZP, kierowanie
zapytań, zgłaszanie problemów oraz możliwość przesłania sprawozdań z zawodów czy innej
dokumentacji związanej z działalnością sędziowską/pływacką. Oczywiście wszelką korespondencję lub
orginały dokumentów można przesyłać klasyczną pocztą, na adres — Polskiego Związku Pływackiego
(z dopiskiem PKS PZP), ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa, skr. poczt. 37.

Waldemar Kilian
Przewodnkzący
PKS PZP
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Załącznik 1 - Wniosek o nadanie uprawnień sędziego pływania na klasę związkową

Prezydium Kolegium Sędziów
Okręgowego Związku Pływackiego
dnia

Prezydium Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Pływackiego
Warszawa

Na podstawie Regulaminu Kolegium Sędziów PZP wnioskujemy o nadanie
stopnia sędziego związkowego plywania PZP - niżej wymienionemu sędziemu klasy I :
łnik i nazwisko:
2. Dala i miejsce urodzenia:
3. Adres zamieszkania i nr kodu pocztowego:

Telefon:
Obywatelstwo:

4.Narodowośc':
5. Wykształcenie:
6. Zawód:
7.Znajomość języków obcych: biegła słaba -

8. Posiadane odznaczenia państwowe, sportowe i inne:

9. Rok uzyskania stopnia sędziego okręgowego:
klasa łł -

klasa ł -

numer licencji:

10. Działalność społeczna w sporcie pływackim:
a) zawodnicza

b) organizacyjna

Załącznik I - Wniosek o nadanie uprawnień sędziego pływania na klasę związkową

11. Opinia o dotychczasowej działalności społeczno- sportowej:

12. Uzasadnienie wniosku:

13. Opinia Zarządu

Za Zarząd OZP

OZP:

Za Prezydium Kolegium Sędziów OZP

dnia

14. Decyzja Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Plywackiego:

Sekretarz
Prezydium Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Pływackiego

Warszawa, dnia

Uwaga! Do wniosku należy doiqczye:
wykaz sędziowania za ostatnie 3 lata
I zdjęcie
- kopia dokumentu stwierdzającego wykształcenie
-

-

Przewodniczący
Prezydium Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Pływackiego

Załącznik 2 do Komunikatu Sędziowskiego 2/2015 PKS PZP z dnia 1 czerwca 2015 r.

PRZEWINIENIA OGÓLNE
01
02
03
04
05
06
07

2.3.2
2.3.2
2.3.2
4.4
10.6
10.16
10.7

014
015
016

Opóźnianie startu
Umyślne zakłócanie porządku
Nieodpowiednie zachowanie podczas startu
Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start)
Podciąganie się na linie torowej
Dyktowanie tempa wokół pływalni
Przeszkadzanie innemu zawodnikowi (przez wpłynięcie na tor zajmowany przez
innego zawodnika lub w inny sposób)
Nieopuszczenie pływalni po ukończeniu swojego odcinka w konkurencji sztafetowej
Przepłynięcie przez pływaka na inny tor podczas wyścigu (inny od tego na którym
wystartował)
Samowolne wejście do wody podczas wyścigu, do którego zawodnik nie był
zgłoszony
Nieprzepisowy strój zawodnika (nieprawidłowa długość; dwa stroje; posiadający
zamki, zaczepy)
Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia
Decyzja Zarządu PZP z 27.11.09
Użycie urządzeń lub ubioru zwiększającego szybkość, pływalność lub wytrzymałość
(np. rękawice, łapki, płetwy, opaski czy substancje klejące)
Płynięcie z naklejonym plastrem
Brak kontaktu fizycznego ze ścianą podczas nawrotu
Stanie na dnie (w stylu motylkowym, grzbietowym i klasycznym)

D1
D2
D3

Głowa pływaka nie złamała lustra wody przed lub na linii 15 m
Całkowite zanurzenie w trakcie wyścigu (za wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie)
Chodzenie lub odbijanie się od dna

K1

Kopnięcie delfinowe po pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego (pierwszy ruch po
starcie lub nawrocie)
Brak wynurzenia głowy po rozpoczęciu ruchu ramion do wewnątrz z jego
najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie
Obrót ciała na plecy w trakcie wyścigu (za wyjątkiem wykonywania nawrotu, po
dotknięciu dłońmi, a przed opuszczeniem ściany)
Cykl ruchowy inny niż jeden ruch ramion i jedno kopnięcie nogami
Brak wynurzenia części głowy w czasie każdego pełnego cyklu ruchu (ramion i nóg),
za wyjątkiem pierwszego cyklu po starcie i nawrocie
Nierównoczesne ruchy ramion
Ruchy ramion nie w tej samej poziomej płaszczyźnie
Dłonie nie wypchnięte razem od piersi w trakcie przenoszenia ramion do przodu
Łokcie ponad lustrem wody w czasie przenoszenia ramion do przodu (z wyjątkiem
ostatniego ruchu w czasie wykonania nawrotów lub zakończenia wyścigu)
Dłonie przeniesione poza linię bioder (z wyjątkiem pierwszego ruchu ramion po
starcie i nawrotach)
Nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg
Ruchy nóg nie w tej samej poziomej płaszczyźnie
Stopy niezwrócone na zewnątrz w trakcie napędzającej części ruchu nóg

7.1

Praca nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie
i nawrocie)

7.5

08
09
010
011
012
013

10.14
10.3
10.9
BL 8.2, 8.3

10.8
10.8
10.4
10.5

STYL DOWOLNY
5.3
5.3
10.5

STYL KLASYCZNY

K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14

7.4
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.3
7.3
7.3
7.4
7.4
7.5
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K15
K16
M1
M2
M3
M4
MS
M6
M7
M8
M9
M10
Mil
M12
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
Z1
Z2
73

Si
52
53
54
t

55

Brak dotknięcia ściany obydwiema rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na
zakończenie wyścigu
Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu
STYL MOTYLKOWY
Głowa pływaka nie złamała lustra wody przed lub na linii 15 m
Wykonanie więcej niż jednego ruchu ramionami pod wodą po starcie lub nawrocie
Całkowite zanurzenie w trakcie wyścigu (za wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie)
Obrót na plecy w czasie wyścigu (za wyjątkiem wykonywania nawrotu, po dotknięciu
dłońmi, a przed opuszczeniem ściany)
Nierównoczesna praca ramion
Nierównoczesne przenoszenie ramion do przodu
Nieprzenoszenie ramion do przodu nad lustrem wody
Przenoszenie ramion do przodu pod powierzchnią wody podczas ostatniego cyklu
pracy ramion przed nawrotem lub na zakończenie wyścigu
Naprzemienna lub nierównoczesna praca nóg
Praca nóg jak do stylu klasycznego (stopy obrócone na zewnątrz)
Brak dotknięcia ściany obydwiema rozłączonymi dłońmi przy nawrocie lub na
zakończenie wyścigu
Niejednoczesne dotknięcie ściany dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu
STYL GRZBIETOWY
Głowa pływaka nie złamała powierzchni wody przed lub na linii 15 m
Całkowite zanurzenie w trakcie wyścigu (za wyjątkiem 15 m po starcie lub nawrocie)
Nieutrzymanie pozycji na plecach (z wyjątkiem momentu wykonania nawrotu)
Wykonanie więcej niż jednego pociągnięcia ramieniem (lub obydwoma ramionami
równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu
Nierozpoczęcie pociągnięcia ramieniem (lub obydwoma ramionami jednocześnie)
natychmiast po obróceniu się na piersi
Nieciągła akcja nawrotu (np. niewykonanie nawrotu natychmiast po zakończeniu
pociągnięcia ramieniem lub obydwoma ramionami jednocześnie)
Brak pozycji na plecach przy opuszczaniu ściany nawrotowej
Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach
STYL ZMIENNY
Nieprawidłowa kolejności stylów pływania (prawidłowa: motylkowy, grzbietowy,
klasyczny, dowolny)
Ukończenie poszczególnych odcinków niezgodnie z przepisami o danym stylu
Przepłynięcie odcinka stylu dowolnego sposobem właściwym dla stylu grzbietowego,
klasycznego lub motylkowego
SZTAFETY
Nieprawidłowa kolejności stylów pływania w sztafecie zmiennej (prawidłowa:
grzbietowy, klasyczny, motylkowy, dowolny)
Kolejność pływania niezgodna z kolejnością na zgłoszeniu
Pływanie więcej nil jednego odcinka przez jednego zawodnika
Przedwczesna zmiana sztafetowa (stopy pływaka utraciły kontakt z platformą
startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany)
Wejście do wody zawodnika niewyznaczonego do pływania danego odcinka przed
zakończeniem wyścigu przez wszystkie zespoły

7.6
7.6
8.5
8.5
8.5

8.1
8.2
8.2
8.2
i 8.2
.
8.3
8.3

8.4
8.4
6.4
6.4
6.3
6.5
6.5
6.5
J

6.5
6.6
9.1
9.3
5.1

9.2
10.13
10.13
10.11
10.12

Na podstawie przepisów pływania FINA 2013-2017 (aktualizacja grudzień 2014), kodów dyskwalifikacylnych 2013 i Swimming Rule Quick
Reference lnfraction Card.
Opracował: Jakub Krzywda
Konsultacja! Ryszard Nowak, Paweł Wiśniewski, Michat Stachowlak
Aktualizacia zgodnie z Przepisami Pływania FINA 2013-2017 (po zmianach z listopada 2014)
Opracował: Waidemar Kilian
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