Sprawozdanie ze szkolenia dla sędziów pływania

FINA Swimming Officials School
Coimbra (Portugalia), 18-19 marca 2017r.

W szkoleniu uczestniczyła Mirosława Legutko - sędzia
międzynarodowy, członek ds. ewidencji i obsad Prezydium Kolegium
Sędziów PZP.
Wyjazd został sfinansowany przez Polski Związek Pływacki

W sprawozdaniu wykorzystane zostały skany wydruków slajdów prezentowanych na szkoleniu oraz
przydatne fragmenty szczegółowego sprawozdania w języku polskim, opracowanego przez Jakuba
Krzywdę, ze szkolenia FINA dla sędziów pływania w Rydze w 2014r., które miało ten sam program.
( http://www.sedziaplywania.pl/images/OfficialsSchool_Riga2014/sprawozdanieryga2014_w3.pdf ).
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Wstęp
Szkolenie zostało zorganizowane przez FINA przy współpracy Portugalskiego Związku Pływackiego
(Federação Portuguesa de Natação)
Szczegóły organizacyjne: https://admin.fina.org/sites/default/files/development-calendarpdfs/por_sw_memo.pdf
Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej hotelu TRYP (wykłady, seminaria, egzamin, przerwy
kawowe) oraz na pływalni – Complexo Olimpico de Piscinas w Coimbrze (zajęcia praktyczne).
Uczestnicy zostali wyposażeni w skrypt (220 stron) obejmujący wydruk slajdów prezentacji treści
szkolenia zgodnie z programem, kartę „SWIMMING RULE QUICK RERERNCE INFRACTION CARD”,
materiały piśmiennicze oraz otrzymali znaczki (pin up) z logo FINA oraz FPN Ponadto dla ilustracji
treści programowych prezentowane były fimy video dotyczące sędziowania poszczególnych stylów i
sztafet ( http://www.fina.org/content/development-videos), a także ciekawe przypadki dotyczące
decyzji sędziowskich – Fukuoka 2001, Londyn 2012- decyzja o przedwczesnym starcie Sun Jang.
Program i cele szkolenia zostały standardowo opracowane przez FINA i są publikowane na stronie:
https://www.fina.org/sites/default/files/2017_guidelines_for_fina_schools.pdf

Uczestnicy
W szkoleniu uczestniczyli sędziowie międzynarodowi z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Włoch, Gruzji,
Słowacji, Polski oraz w wiekszości z Portugalii - łącznie 23 osoby.

Wykładowcy
Soren Korbo (Dania) – Honorowy Sekretarz Komitetu Technicznego Pływania FINA (FINA TSC),
Przewodniczący Komitetu Technicznego Pływania LEN (LEN TSC).
Bill Hogan (Kanada) – były członek FINA TSC (2009-2013), Sekretarz Komitetu Technicznego
Pływania UANA (organizacji kontynentalnej dla obu Ameryk).
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Program (Programme for the FINA Swimming Officials Schools)
Day 1
Welcome and Introduction
School Overview
Introduction of Participants
School Objectives
Introduction of Officiating
Organisation of FINA
Competition Management:
● Local Standards
● FINA Standards
Timekeeping:
● Electronic Timing
● Using Stopwatches
Coffee Break
The Competitive Strokes (FINA DVD):
● Butterfly
● Backstroke
● Breaststroke
● Freestyle
● Medley Swimming
Relays
Lunch Break
Officials’ Decision Making
The Race:
● Disqualifications
● The 5 Toughest Calls in Swimming
● FINA Swimming Rule Quick Reference Card
● Protests
Seeding of Heats, Semi-Finals and Finals
Coffee Break
The Start
- Video
Note: If time available add: Small Group
Discussion

End of Session
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Dzień 1
Powitanie i wprowadzenie
Omówienie programu szkolenia
Prezentacja uczestników,
Cele szkolenia,
Wprowadzenie do sędziowania,
Organizacja FINA,
Kierownictwo zawodów,
- Standardy lokalne
- Standardy FINA
Pomiar czasu
- automatyczny
- ręczny
Przerwa kawowa
Style pływackie (filmy instruktażowe FINA)
- Motylkowy
- Grzbietowy
- Klasyczny
- Dowolny
- Zmienny
Sztafety
Przerwa obiadowa
Podejmowanie decyzji przez sędziów
Wyścig
-Dyskwalifikacje,
-5 najtrudniejszych sytuacji,
-Kody dyskwalifikacyjne
-Protesty,
Rozstawianie serii, półfinały, finały
Przerwa kawowa
Start
– filmy
Dyskusje w podgrupach (w miarę możliwości
czasowych)
Koniec I sesji

Day 2
Duties and Power of the Officials:
● Referee
● Starter
● Control Room Supervisor
● Desk Control (other than for Olympic Games
and World Championships)
● Clerk of Course (Last Call Room)
● Chief Inspector of Turns
● Inspectors of Turns
● Judges of Stroke
● Chief Timekeeper
● Timekeepers
● Chief Finish Judge
● Finish Judges
● Reserves
Coffee Break
World Records:
● Long Course
● Short Course
FINA Swimming Officials Lists
● Criteria
Selection of Officials for World Championships
and Olympic Games
● Criteria
FINA Points Time Table
The Professional Official
Lunch Break
Pool Practice
Coffee Break
Examination
Evaluation & Summery
Note: If time available add: Small Group
Discussion

Dzień 2
Obowiązki i uprawnienia sędziów
- Sędzia główny
- Starter
- Kierownik pomieszczenia kontrolnego
- Sekretariat (dla imprez innych niż Mistrzostwa
Świata i Igrzyska Olimpijskie)
- Kierownik wyścigu (Last Call Room)
-Kierownik inspektorów nawrotów
- Inspektorzy nawrotów
- Sędziowie stylu
- Kierownik sędziów mierzących czas
- Sędziowie mierzący czas
- Kierownik sędziów celowniczych
- sędziowie celowniczy
- sędziowie rezerwowi
Przerwa kawowa
Rekordy Świata
- basen długi
- basen krótki
Lista sędziów międzynarodowych FINA
-Kryteria
Selekcja sędziów na Mistrzostwa Świata i
Igrzyska Olimpijskie
-kryteria
Punkty FINA
Profesjonalny sędzia
Przerwa obiadowa
Zajęcia na pływalni
Przerwa kawowa
Egzamin
Ewaluacja i podsumowanie
Uwaga: w miarę możliwości czasowych –
dyskusje w podgrupach

End of FINA Swimming Officials School

Zakończenie szkolenia

Wybrane zagadnienia szkolenia
(według programu, z wykorzystaniem treści skryptu – w skanach)
Cele szkolenia. Wprowadzenie do sędziowania
Szkolenie rozpoczęło się od ogólnych przemyśleń na temat sędziowania, – dlaczego to robimy.
Jako sędziowie musimy zawsze pamiętać, że jesteśmy na zawodach dla pływaków. To oni są istotą
zawodów i sportu pływackiego w ogóle. Naszym zadaniem jest pomóc młodzieży wzrastać zarówno
fizycznie jak i psychicznie. Sędziujemy, ponieważ chcemy uczestniczyć w tym procesie osobiście i
aktywnie. Jeżeli nie sprawia nam to już radości i nie realizujemy się w tym, to dla dobra zawodników i
całego sportu pływackiego powinniśmy się wycofać. Naszym celem jest pokazanie młodzieży korzyści
wynikających z samodyscypliny i wytrwałości. Swoim zachowaniem musimy pomóc młodzieży
nauczyć się szacunku i akceptowania decyzji. Umiejętności, aby z każdego doświadczenia – zarówno
dobrego jak i złego – nauczyć się czegoś pozytywnego. Ważnym jest, abyśmy we wszystkim, co
robimy zachowywali obiektywizm i byli odpowiedzialni za wszystkich zawodników, a swoim
zachowaniem promowali sport oraz pozytywne podejście do życia (tłum. J. Krzywda).
Organizacja FINA
FINA stawia przed sobą następujące cele:
 Ustanawianie przepisów dla pływania, skoków do wody (w tym skoków z dużej wysokości High Diving), piłki wodnej, pływania synchronicznego i pływania na wodach otwartych,
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Przeprowadzanie zawodów międzynarodowych, włącznie z Igrzyskami Olimpijskimi,
Promowanie i rozwój sportu.
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Dodatkowo prowadzący Soren Korbo podał nformację dotyczącą propozycji zmian przepisów do
rozpatrzenia przez Kongres Techniczny w Budapeszcie np.:
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(plik dostępny :
https://docs.google.com/a/pksmozp.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=cGtzbW96cC5jb218a29sZWd
pdW0tc2Vkemlvdy1tb3pwfGd4OjRiYzM0MTRkYmJlODI1NTI )

Kierownictwo zawodów

Pomiar czasu
SW 2.8.1, SW2.8.2 SW 2.10, SW 2.11
Timing Rules : SW 11.1, SW 11.2, SW 11.3, SW 11.4, SW 11.5, SW 11.6
Czas zawodnika jest najwazniejszą
rzeczą.
3 różne metody pomiaru:
- automatyczny - start i zakończenie przez
dotknięcie tablicy przez zawodnika
- półautomatyczny – automatyczny start i
zakończenie rejestrowane przez sędziego
przyciskiem połączonym z centralnym
pomiarem
- pomiar ręczny (sędzia włącza i zamyka
czasomierz ręczny)
Pomiar półautomatyczny i ręczny tworzy
kopię zapasową, gdy niedostępny jest
system video
W każdej z metod rola sędziego
mierzącego czas jest taka sama
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Następnie pokazano graficzne schematy dotyczące elektronicznego systemu pomiaru - przetwarzanie
i dystrybucja wyników, Video Backup i pomiar dotyczący zmian sztafetowych (SWISS TIMING)

Style pływackie
Prezentacja filmów instruktażowych FINA Officiating Swimming (pliki dostępne:
http://www.fina.org/content/development-videos). Przypomnienie przepisów.
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Butterfly: SW 8.1, SW 8.2, SW 8.3, SW 8.4, SW 8.5
https://youtu.be/A3RwuM7aer0?list=PLg25OJAWYpDKYgKlMfZ2vtptgIfNX0bzF
Backstroke: SW 6.1, SW 6.2, SW 6.3, SW 6.4, SW 6.5, SW 6.6

https://youtu.be/r996SrbtAdc?list=PLg25OJAWYpDKYgKlMfZ2vtptgIfNX0bzF
Breaststroke: SW 7.1, SW 7.2, SW 7. 3, SW 7.4, SW 7.5, SW 7.6
https://youtu.be/A3RwuM7aer0?list=PLg25OJAWYpDKYgKlMfZ2vtptgIfNX0bzF

Freestyle: SW 5.1, SW 5.2, SW 5.3,
https://youtu.be/xdPhxwvvyI0?list=PLg25OJAWYpDKYgKlMfZ2vtptgIfNX0bzF
Medley Swimming: SW 9.1, SW 9.2, SW 9. 3
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https://youtu.be/Sd89f6BS0go?list=PLg25OJAWYpDKYgKlMfZ2vtptgIfNX0bzF
Sztafety
Relays SW 10.10, SW 10.11, SW 10.12, SW 10.13

https://youtu.be/VaxtKe1MOic?list=PLg25OJAWYpDKYgKlMfZ2vtptgIfNX0bzF
Podejmowanie decyzji przez sędziów
Wyścig
SW 10.1, SW 10.2, SW 10.3, SW 10.4, SW 10.6, SW 10.7, SW 10.8, SW 10.9, SW 10.14, SW 10.15, SW
10.16
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Najtrudniejsze sytuacje

- Start przed sygnałem (starter i sędzia
główny),
-Wynurzenie za linią 15 metrów (sędzia
stylu),
- Zmiana sztafetowe bez automatycznej
oceny (inspektor nawrotów),
- Delfinowa praca nóg w stylu
klasycznym (inspektor nawrotów i sędzia
stylu),
- Nawroty i zakończenie ( inspektor
nawrotów i sędzia stylu),
Przypadek dyskwalifikacji zwycięskiej sztafety za wejście do wody podczas trwającego jeszcze wycigu:
https://youtu.be/EqSJ5B9FML0
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Sformułowania pomocnicze przy opisywaniu dostrzeżonych błędów zawodnika
„Kody dyskwalifikacyjne” stosowane na zawodach FINA :
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Protesty
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Praca w grupach
Dyskusje w dwóch grupach dotyczyły najtrudniejszych do sędziowania elementów ( 5 przypadków) i
interpretacji przepisów w pierwszym dniu.Drugiego dnia omawano pracę sędziów i ciekawe sytuacje. Ponadto
poruszono problem oceny prawidłowości startu w stylu grzbietowym, przy ułożeniu stóp zawodnika na listwie
urządzenia (SW 6.1) - Po wstepnej ocenie prawidłowości inspektorzy nawrotów przyjmują pozycję, w której już
nie są w stanie tego zaobserwować. Moderatorami byli prowadzący szkolenie – Soren Korbo i Bil Hogan.
Po każdej dyskusji przedstawiciele grup prezentowali sprawozdanie.

Rozstawianie serii, półfinały, finały
Omówienie przepisów: SW 3.1.1, SW 3.1.1.1, SW 3.1.1.2, SW 3.1.1.3, SW 3.1.1.4, SW 3.1.1.5, SW
3.1.1.6, SW 3.1.1.7, SW 3.1.1.7, SW 3.1.1.8, SW 3.1.2, SW 3.1.3, SW 3.2.1, SW 3.2.2, SW 3.2.3, SW
3.2.4, SW 3.2.5
Start
SW 4.1, SW 4.2, SW 4.3, SW 4.4

FR 2.10, FR 2.11, SW 6.1, SW 6.2,

https://spaces.hightail.com/receive/4ugWw
Przedstawienie przypadku braku dyskwalifikacji za falstart (Sun Yang podczas Igrzysk Olimpijskich w
Londynie – 1500 m st. dow). Zawodnik skoczył do wody na komendę startera „step down” nakazującą
zejście ze słupków.
https://youtu.be/OIITnFuabLo
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Obowiązki i uprawnienia sędziów

Celem każdego wolontariusza i sędziego jest,
aby przyczynić się do zachowania
sprawiedliwych, bezpiecznych i pozytywnych
warunków konkurencji na zawodach.
Szkolenie ma na celu:
1. Nadal rozwijać podstawy sędziowskich
umiejętności.
2. Zapewnienie lepszego zrozumienia przepisów
każdego stylu.
3.Bardziej rozumieć rolę i obowiązki sędziego
pływania na każdym stanowisku

Referee (sędzia główny):
SW 2.1.1, SW 2.1.2, SW 2.1.3, SW 2.1.4, SW 2.1.5, SW 2.1.6, SW 2.1.7.

Strona 16 z 37

Strona 17 z 37

Posiada wiedzę, doświadczenie, jest czujny,
sprawiedliwy, przenikliwy, zdyscyplinowany,
uporządkowany, stosownie ubrany, uprzejmy
i pewny siebie, komunikatywny.
Ma umiejętności kierownicze

Starter:
SW 2.1.6, SW 2.3.1, SW 2.3.2, SW 2.3.3, SW 2.3.4

Kierownik pomieszczenia kontrolnego (Control –Room Supervisor):
SW 2.2.1, SW 2.2.2, SW 2.2.3, SW 2.2.4, SW 2.2.5
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Sekretariat - Desk Control
(inne imprezy niż Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata)
– SW 2.12.1, SW 2.12.2.
Kierownik wyścigu – Clerk of Course (Call Room)
– SW 2.4.1, SW 2.4.2, SW 10.8 ( uwaga – kontrola strojów i reklam); BL 7 ( ADVERTISING AT FINA
WORLD CHAMPIONSHIPS AND FINA COMPETITIONS http://www.fina.org/sites/default/files/fina_by_laws_as_approved_by_the_fina_bureau_on_1_marc
h_2017_clean.pdf )
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Wyposażenie pomieszczenia przedstartowego dla zawodników (Call Room):
Stanowiska do rejestracji zawodników; ponumerowane miejsca siedzące dla zawodników (torami);
woda pitna; nożyczki, taśmy klejące; dodatkowe czepki bez reklam; szablony do pomiaru wielkości
reklam i inne np. plastrony (bibs) dla finalistów.

Inspektorzy nawrotów
- SW 2.5.1, SW 2.5.2, SW 2.6.1, SW 2.6.2, SW 2.6.3, SW 2.6.4, SW 2.6.5, SW 2.6.6
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Sędziowie stylu ( Judges of Stroke)
– SW 2.7.1, SW 2.7.2, SW 2.7.3
Sędziowie mierzący czas - Timekipers
- SW 2.8.1, SW 2.8.2, SW 2.8.3, SW 2.8.4, SW 2.9.1, SW 2.9.2, SW 2.9.3, SW 2.9.4 .
Celowniczy (Finish Judges)

Sędziowie rezerwowi

- Powinno się wyznaczać minimum 2
rezerwowych.
- Rezerwowy zastępuje inspektora
nawrotów w przypadku, gdy ten
wypełnia kartę dyskwalifikacyjną
-Sędziowie rezerwowi mogą zastąpić
każdego z sędziów za wyjątkiem sędziego
głównego i startera

Rekordy Świata
Przypomniano przepisy SW 12
Lista sędziów międzynarodowych FINA
Kryteria:
W jednym czasie obowiązują dwie listy
FINA:
Lista nr 18: 2015 – 2018
Lista nr 19: 2017 – 2020
Każda federacja krajowa ma prawo do
posiadania 3 sędziów głównych i 2
starterów na każdej liście (organizatorzy
MŚ i IO 8 sędziów głównych razem)
Kryteria: - sędziowanie minimum 2
mistrzostw kraju w ostatnich czterech
latach jako sędzia główny lub starter,
- wiek poniżej 65 lat pod koniec
obowiązywania listy.

https://www.fina.org/content/fina-officials-forms
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Selekcja sędziów na Mistrzostwa Świata i igrzyska Olimpijskie

Kryteria:
- sędzia na liście FINA,
- musi sędziować wcześniej na
mistrzostwach kontynentu (za wyjątkiem
sędziów z kraju gospodarza).
Koszty:
- na Mistrzostwach Świata organizator
pokrywa koszty zakwaterowania,
- na Igrzyskach Olimpijskich organizator
pokrywa koszty podróży i zakwaterowania

Tabele punktowe FINA

Punkty FINA służą do porównania
wyników w różnych konkurencjach.
Czasy bazowe ustalane są każdego roku
na podstawie najnowszych rekordów
świata zatwierdzonych przez FINA,
-dla pływalni 25 metrowej, stan na 31
sierpnia,
- dla pływalni 50 metrowej, stan na 31
grudnia

Tabele i kalkulator – dostępne na stronie FINA

http://www.fina.org/content/fina-points
Profesjonalny sędzia
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Istnieje dla sportu pływackiego
Lubi być zaangażowany
Musi mieć głęboką i wszechstronną
wiedzę o przepisach
Jest maksymalnie zaangażowany
podczas zawodów
Jest neutralny, ale nie obojętny
Stosuje przepisy ze zrozumieniem, a nie
z dyktaturą
Stosuje przepisy na podstawie tego, co
widzi, a nie: „myślę albo wydaje mi się
czy słyszałem”
Jest gotowy wysłuchać
Nie obawia się przyznać do błędu, jeżeli
go popełnił
Nie jest pedantyczny, jeżeli chodzi o
przepisy
Jest gotowy zaakceptować decyzję
sędziego głównego
Traktuje równo wszystkich zawodników
Nie spekuluje jak potoczy się sytuacja
Sędziuje z szczacunkiem i empatią
a nie :
„Ja jestem sędzią, a ty tylko pływakiem”

Jest dostępny (poprzez sędziego
głównego) dla pływaków i trenerów
odnośnie omówienia popełnionych
błędów
Swoją aparycją daje dowód dobrej
sprawności psychofizycznej
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Wygląd, ubiór, gesty, poruszanie się
wokół niecki itp. muszą być eleganckie i
pełne szacunku
Potwierdza, że spotkanie odbywa się w
dobrym stylu sportowym
Zachowuje się godnie w każdym
momencie
Bądź uprzejmy, sprawiaj poważne
wrażenie
Niecierpliwie oczekuje zawodów i z
radością wykonuje pracę sędziego
Nie prezenuje postawy: „ muszę tu być”
Upewnia się że wszystko jest na swoim
miejscu, że zawody są pod kontrolą,
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i
sprawiedliwej rywalizacji
Słucha i bieże pod uwagę inny
przedłożony punkt widzenia
Jest bezstronny w stosowaniu reguł i
interpretacji wobec każdego
Jest zrównoważony
Współpracuje ze wszystkimi sędziami,
aby zapewnić każdemu zawodnikowi
przyjemne uczestnictwo w zawodach
Jeśli zgłaszasz uwagę, użyj
przepisowych sformułowań, a nie
własnych słów (wykorzystaj kody
dyskwalifikacyjne).
Bądż przygotowanyna to, aby
odważnie zgłaszać uwagi do
dyskwalifikacji, kiedy jest to konieczne.
Bądż gotowy na wymarsz w szyku
ustalonym na odprawie sędziowskiej

Wyposażenie sędziego:
Okulary i krem przeciwsłoneczny (w
przypadku zawodów na otwartej
pływalni)
Gwizdek, długopisy, papier
Kody dyskwalifikacjyjne
Przepisy pływania
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Wystarczająca liczba koszul
Spodnie / spódnica
Buty i skarpetki
- lub wyposażenie wprowadzone przez
organizatora
Przygotowanie do zawodów:
Zapoznać się z programem zawodów
Czytać przepisy
Przypomnieć sobie treści kodów
dyskwalifikacyjnych i sposoby zgłaszania
uwag
Posiadać informacje o czasie i miejscu
odprawy
Dokonać przeglądu urządzeń i
pomieszczeń na obiekcie (szatnie,
toalety, wyjścia itp)
Dopełnić procedury akredytacyjnej
Mieć zapewniny transport na pływalnię
Znać sposób wyjscia podczas
rozpoczęcia zawodów
Wiedzieć gdzie usiąść/ stawać, kiedy
wstawać i siadać podczas zawodów
Zajmij miejsce siedzące, jak tylko
wypełnisz swoje obowiązki po każdym
wyścigu!
Wygląd:
- koszulki w spodniach albo na zewnątrz
- wrażenie świeżości i pełnej gotowości
do pracy
Zgłaszaj się wystarczajaco wcześnie na
odprawę sędziów
Bądź zawsze punktualny
Przyjeżdżaj wcześniej na miejsce
zawodów
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Praca w trakcie zawodów:
Koncentruj się na swoich obowiązkach
Bądź bisko „miejsca wydarzeń”
Nie zmieniaj torów
Prezentuj się z najlepszej strony
Siedź, a nie leż na krześle (widzowie
obserwują sędziów, także, kiedy ci
siedzą)
Szybko i niezwłocznie zgłaszaj uwagi do
kierownika Inspektorów lub sędziemu
głównemu
Niezwłocznie zajmuj miejsce siedzące
po każdym wyścigu
Ustawiaj się w równym szeregu
Pilnuj, aby krzesła, koszyki i wiaderka z
wodą były w jednej linii
Inspektorzy nawrotów w zrozumiały i
dyskretny sposób przekazują sygnały
kierownikowi
Kierownicy i sędziowie stylu
sygnalizują sędziemu głównemu
Ciekawe zagadnienia -praca w mniejszych grupach
Wnoski
Rekordy na dystansach pośrednich w konkurencjach indywidualnych- zapis „swimmer must complete
the scheduled distance of the event...” – znaczy, że należy ukończyć konkurencję bez dyskwalifikacji
(SW 12.13).
Stroje „tekstylne” – dopuszczone jest używanie strojów z materiałow tekstylnych; uwaga dotycząca
BL8.6 odnosi się także, (ale nie tylko) do mastersów.
(CLARIFICATION TO the FINA REQUIREMENTS FOR SWIMWEAR APPROVAL:
http://www.fina.org/sites/default/files/frsa.pdf )
Naturalne zanurzanie się pod powierzchnię wody wynikające z cyklu stylu klasycznego w
konkurencjach indywidualnych stylu dowolnego – nie powinno być podstawą do dyskwalifikacji.
Zajęcia na pływalni.
Przeprowadzono zawody kontrolne w dwóch krótkich blokach napływalni o długości 50m - 8 torów
(ze względu na niewystarczajacą liczbę sędziów wykorzystane były tylko cztery tory). Zastosowany był
pomiar czasu automatyczny i półautomatyczny oraz ręczny (jeden sędzia mierzący czas na tor).
Program:
Blok 1
Konkurencje:
1. 100m klasycznym dziewcząt,
2. 100m grzbietowym chłopców,
3. 50m motylkowym dziewcząt,
4. 50m dowolnym chłopców.

Blok 2
Konkurencje:
5. 100m klasycznym chłopców,
6. 100m grzbietowym dziewcząt,
7. 50m motylkowym chłopców,
8. 50m dowolnym dziewcząt,
9. 4x50m zmiennym mieszana.
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Komisja sędziowska składała się z uczestników szkolenia -pełniłam funkcję sędziego stylu w 1 bloku
oraz inspektora nawrotów po stronie nawrotowej w 2 bloku.
Egzamin
Rozwiązywanie testu (skany testów – w załączeniu). Omówienie prawidłowych odpowiedzi - ocena.
Ewaluacja zajęć
Wypełnienie przez uczestników ankiet z oceną przygotowania i przebiegu szkolenia.
Zakonczenie Szkolenia
Uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia FINA Swimming Officials Schools

Podsumowanie
Szkolenie dostarczyło uczestnikom wiele korzyści i satysfakcji. Poza oficjalnymi zajęciami
przeprowadzonymi w dobrym tempie i w zrozumiały sposób, które utwaliły znajomośc przepisów
oraz pogłębiły wiedzę uczestników oraz rozwiały niejasności interpretacyjne można było w wolnym
czasie zwiedzić zabytkowe centrum miasta. W czasie zajęć możliwa była integracja sędziów
pochodzących z różnych krajów. Organizatorzy także dobrze zorganizowali transport z oddalonym o
około 200 km lotniskiem w Lizbonie i nie było problemów z podróżą.
Sprawozdanie sporządziła
Mirosława Legutko
Kraków, dn. 9 IV 2017r.
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Załączniki:
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