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ŚWIATOWA KONFERENCJA SĘDZIÓW PŁYWANIA FINA 
2008 

LIST OD PREZYDENTA FINA 
 
 Mam wielką przyjemność powitać Państwa na 8-mej 

Światowej Konferencji Sędziów Pływania, która odbywa się w 

dniach 27 i 28 stycznia 2008 r. w Pekinie  (Chiny). 

 Podczas tych dwóch dni uczestnicy z całego świata będą mieli okazję do 

wymiany poglądów o przyszłości tej dyscypliny sportu. 

 Pływanie odgrywa podstawową rolę w działalności FINA a szczególnie  

w stuletnich wysiłkach w propagowaniu sportów wodnych na całym świecie.  

 Sukces zawodów pływackich a zwłaszcza entuzjazm wywołany na 12-tych 

Mistrzostwach Świata w marcu ub. roku w Melbourne oraz na Pucharze Świata 

FINA/ARENA na przełomie października i listopada pokazał, że rozwijamy się we 

właściwym kierunku. 

 Pływanie dostarcza nam świetnych obrazów w transmisjach TV  

i wspaniałych pokazów naszych gwiazd. Są to nasze mocne strony aby zachęcić 

młodzież z całego świata do uprawiania sportów wodnych. Co więcej, ustanowione  

w 2006 roku Mistrzostwa Świata Młodzieży w pływaniu, których to pierwsza edycja 

miała miejsce w Rio de Janeiro jest niezmiernie ciekawym przedsięwzięciem dla 

społeczności pływackiej. Zorganizowanie konferencji w mieście igrzysk 2008 kilka 

dni przed pływackim spotkaniem testowym w Pekinie, w sławnym już „Wodnym 

Sześcianie” jest najlepszym sposobem na ostatnią prostą przed igrzyskami olim-

pijskimi  w sierpniu. 

 Korzystając z możliwości chciałbym podziękować Chińskiemu Związkowi 

Pływackiemu, Chińskiemu Komitetowi Olimpijskiemu oraz Komitetowi Organiza-

cyjnemu Igrzysk Olimpijskich Pekin 2008 za cenną pomoc  

w zorganizowaniu 8-ej Światowej Konferencji Sędziów Pływania FINA. 

 Chciałbym również wyrazić swoją wdzięczność wszystkim prowadzącym  

i delegatom tego seminarium. Wasza dyskusja jest konieczna dla rozwoju sportów 

pływackich. 

 Życzę wszystkim uczestnikom 8-ej Światowej Konferencji Sędziów Pływania 

owocnej pracy i przyjemnego pobytu w Pekinie. 

 

Prezydent FINA 

Mustapha Larfaoui
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PROGRAM 
8-EJ ŚWIATOWEJ KONFERENCJI S ĘDZIÓW PŁYWANIA 

FINA 
27 – 28 STYCZNIA 2008 PEKIN ( CHINY ) 

 
Niedziela 27 stycznia  2008 godz. 9:00 do 12:00 
 

� Powitanie DALE NEUBURGER – vice przewodniczący 
FINA i Technicznej Komisji Pływania 

� Omówienie programu Don Blew – przewodniczący 
TKP 

� Przedstawienie się uczestników seminarium 
� FINA - DALE NEUBURGER  
� Podział na grupy i wzajemna prezentacja 
� Videodyskusja w grupach – Carol Zaleski vice-przewodnicząca  TKP 
� Raport z dyskusji w grupach Waldemar Kilian 
� Godz. 12:00 do 13:30 przerwa na lunch 

 
Niedziela 27 stycznia 2008 godz. 13:30 do 17:00 
 

� Videodyskusja w grupach część 2 – Carol Zaleski 
� Raport z dyskusji 
� Profesjonalny sędzia – zachowanie się na platformie basenu - Don Blew 
� Obowiązki sędziego – Soren Korbo – Sekretarz Honorowy TKP 
� Raport z dyskusji grup 
� Zakończenie obrad w dniu 27 01 2008 

 
Poniedziałek 28 stycznia  2008 godz. 9:00 do 12:00 
 

� Video pokaz – dyskusje w grupach – Carol Zaleski 
� Sędzia starter i inspektorzy nawrotów – Soren Korbo 
� Dyskusja w grupach 
� Godz. 12:00 do 13:30 przerwa na lunch 

 
Poniedziałek 28 stycznia  2008 godz. 13:30 do 16:00  
 

� Elektroniczny pomiar czasu – Carol Zaleski 
� Dyskusja na temat przepisów „Jak udoskonalić przepisy” – Don Blew 
� Pytania zgłoszone przez uczestników 
� Podsumowanie 
� Zakończenie 
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SWISS TIMING 
OFICJALNA WYPOWIED Ź 

MONITOROWANIE ZMIAN W SZTAFECIE PŁYWACKIEJ 
 
 Automatyczny pomiar zmian w sztafecie pływackiej zo-
stał wprowadzony przez OMEGA ELECTRONICS na zawo-
dach wysokiej rangi Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 
1984 roku. Innowacja ta została poprzedzona szerokim wa-
chlarzem testów dokonanych przez OMEGA ELECTRONICS 
w Szwajcarii. Wykorzystano tam czujniki dotykowe, fotoko-

mórki na podczerwień oraz sprzęt fotograficzny ( aparatura zdjęciowa aby uwiary-
godnić tę technologię ). Podczas startu zawodnika w każdej konkurencji pływackiej 
oprócz sztafet każdy ruch zawodnika na słupku startowym przed sygnałem jest 
uważany jako wczesny start. Tak więc podczas zmiany w sztafecie pływak może 
być w pozycji horyzontalnej ( t.j. równoległej do lustra wody ), ale nawet mając kon-
takt jednym palcem z blokiem startowym to realny start jeszcze nie nastąpił. Meto-
da monitorowania startu używa urządzeń OSB 6 i OSB 7. Są one wbudowane w 
powierzchnię bloku startowego w formie elementu antywibracyjnego dającego wy-
tłumienie drgań spowodowanych ruchem pływaka. Trzeba wiedzieć, że siła odbicia 
pływaka uruchamia sygnał o wczesnym starcie a nie swobodne ruchy pływaka. 
Testy przeprowadzone w latach 1982 – 1984 jasno pokazały, że była mała, ale 
stała różnica w czasie pomiędzy siłą odbicia uruchamiającą kontakt a palcem pły-
waka opuszczającego blok startowy (słupek) i było to w okolicy 0,024 do 0,027 
sek. 
Z tego powodu podczas dyskusji pomiędzy Omega Sports Timing a FINA zostało 
uzgodnione, że tolerancja 0,03 sek. będzie dana na korzyść zawodnika w sztafecie 
zanim zostanie orzeczony wczesny start. Od 1984 roku było wiele żądań aby tole-
rancja wynosiła 0,00 sek., ale to absolutnie nie odpowiada realiom. Powyższe wy-
jaśnienia dokładnie precyzują dlaczego tolerancja 0,03 sek. jest dobra i ważna i że 
Omega i Ares wskazują dokładny czas zmiany a nie zwiększony o 0,03 sek. Tak 
więc wydruk czasu z Ares lub OSM 6 jest dokładnym aktualnym czasem zmiany. 
 
Pryncypia pomiaru sztafet w pływaniu z Ares: 

� Wszystkie impulsy z płytki kontaktowej i bloków startowych są rejestrowane 
i zapamiętane, 

� W momencie kiedy pływak dotknie płytki Ares sprawdza ostatni zarejestro-
wany impuls z bloku startowego w przedziale 4 sekund ( 2 sek. przed do-
tknięciem, do 2 sek. po dotknięciu ) 

� Wynik jest wydany 2 sek. po dotknięciu płytki 
� Wynik oznaczony znakiem „-„ pojawia się, gdy pływak opuścił blok startowy 

zanim jego poprzednik  z drużyny dotknął płytkę. 
 
UWAGA: zarówno LEN w 1995 roku jak i FINA w 1998 roku zaaprobowały ten 
sposób pomiaru zmian w sztafecie. 
 



5 
 

Poniżej przedstawiam przetłumaczone materiały konferencyjne oraz prze-
mówienia poszczególnych prelegentów. 
 
VIII Światowe Seminarium S ędziów Pływania 
27-28 stycznia 2008  
Pekin ( Chiny ) 
 
Narodowe Centrum Sportów Wodnych Pekin  
Dale Neuburger, Vice Prezes FINA 
Pekin – stycznia 2008 
 
FINA – powstała 19 lipca 1908 r. 
 
Główne cele: 
 

• Ustanawianie zasad konkurowania w dziedzinie pływania, skoków do wody, 
piłki wodnej, pływania synchronicznego oraz pływania na wodach otwartych 

• Przeprowadzanie zawodów międzynarodowych, włącznie z Igrzyskami 
Olimpijskimi 

• Promowanie oraz zachęcanie do rozwoju tych sportów 
 
Organizacja FINA: 
 
Kongres Generalny 
 
Kongres Techniczny 
 
Biuro / agencja FINA 
 
Komitety (stałe) 
 
Komisje (doraźne, tymczasowe) 
 
Kongres  
 

Kongres Generalny jest najwyższym organem w hierarchii organizacji FINA 
 

Kongresy Techniczne 

Pływanie Skoki do 
wody Piłka wodna Pływanie 

 synchroniczne 

Pływanie na 
wodach 
otwartych 

Masters 
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Biuro/agencja FINA – 22 członków 
 
Członkowie z prawem do głosowania • Prezes 

• Vice Prezesi (5) 
• Sekretarz Honorowy 
• Skarbnik Honorowy 
• Członkowie (14) 

 
 
Członkowie bez prawa do głosowania  • Honorowy Prezes Dożywotni 

• Poprzedni Prezes 
• Sekretarz 
• Skarbnik 
• Członkowie Honorowi 
• Dyrektor Wykonawczy 

 
Stałe Komitety 
 
Pływanie (1908) 
Skoki do wody (1928) 
Piłka wodna (1928) 
Pływanie synchroniczne (1956) 
Medycyna sportowa (1968) 
Mistrzowie (1986) 
Pływanie na wodach otwartych (1992) 
 
Komitety tymczasowe 
 
Komisja ds. dopingu 
Komisja ds. sportowców 
Komisja ds. trenerów 
Komisja ds. prasy 
Rada Rewizyjna ds. kontroli dopingowej 
Komisja Prawna 
 
Struktura Kontynentalna FINA 
 
Związek Pływania Amatorskiego obu Ameryk (ASUA): 40 Federacji Narodowych 
Europejska Liga Pływania (LEN): 51 Federacji Narodowych 
Afrykańska Konfederacja Pływania Amatorskiego: 46 Federacji Narodowych 
Azjatycka Federacja Pływania Amatorskiego: 42 Federacje Narodowe 
Federacja Pływania Oceanii: 14 Federacji Narodowych 
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Federacje Narodowe 
Wzrost i Rozwój 
 
2007: 194 Federacje Narodowe 
1996: 162 Federacje Narodowe 
1988: 109 Federacji Narodowych 
 
Federacje Narodowe (194) 
 
Organizacje niezależne – Zarząd 
Odpowiedzialność / obowiązki wobec sportowców 
Odpowiedzialność za wszystkie dyscypliny wodne 
Przestrzeganie przepisów FINA 
 
Wydarzenia FINA 
 
Mistrzostwa Świata FINA (pięć dyscyplin) 
Mistrzostwa Świata FINA w Pływaniu (25m) 
Seria Pucharu Świata FINA (pięć dyscyplin) 
Światowa Liga FINA w Piłce Wodnej 
FINA Puchar Świata w pływaniu synchronicznym 
Mistrzostwa Świata w skokach do wody ( serie ) 
Światowe Mistrzostwa FINA Juniorów (pięć dyscyplin) 
 
Programy FINA 
 
Program Rozwoju FINA 
Oficjalne Seminaria oraz Klniki FINA 
Program Antydopingowy FINA 
Konferencje FINA 
 
FINA – Przyszło ść 
 
Ważne sukcesy w transmisjach telewizyjnych oraz uczestnictwie widzów w Ate-
nach 
 
Mistrzostwa Świata FINA – podróż oraz zakwaterowanie dla wszystkich sportow-
ców 
 
Mistrzostwa Świata FINA – pieniądze na nagrody (2 miliony dolarów) 
 
Pływanie na Wodach Otwartych na 10km w Pekinie 
 
Światowe Mistrzostwa FINA w Pływaniu 2008: Manchester (Wielka Brytania) 
 
Światowe Mistrzostwa FINA 2009: Rzym (Włochy) 
 
Światowe Mistrzostwa FINA w Pływaniu 2010: Dubai (Zjednoczone Emiraty Arab-
skie) 
 
Mistrzostwa Świata Szanghaj 2011 rok 
 
Pytania / Komentarze 
 
DZIĘKUJEMY! 
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Dale Neuburger 
Vice Prezes FINA 
indysports@aol.com 
 
 

1. Zostaliśmy wszyscy stworzeni z równymi szansami, aby stać się 
nierównymi. 

2. Uczenie się, to dostrzeganie możliwości rozwoju talentu poprzez 
samomotywację. 

3. Jesteś tam, gdzie jesteś i tym, czym jesteś z powodu dominujących 
myśli, które zajmują twój umysł. 

 
Profesjonalny s ędzia pływacki  
 

� jest tam dla sportu, jakim jest pływanie oraz przyjemności, jaką daje 
zaangażowanie w niego. 

� jest tym, który wkłada największy wysiłek w zawody. 
� musi posiadać gruntowną i wszechstronną wiedzę na temat przepisów. 
� jest tym, kto wprowadza w życie przepisy ze zrozumieniem a nie dyktaturą. 
� stosuje przepisy na podstawie tego, co obserwuje, a nie myślę albo wydaje 

mi się / słyszałem. 
� jest przygotowany słuchać. 
� nie obawia się powiedzieć: myliłem się w swej opinii. 
� nigdy nie stanie się negatywnie pedantyczny w sprawie punktów  

w przepisach. 
� traktuje wszystkich pływaków równo. 
� sędziuje ze zrozumieniem a nie ze swoim poglądem (bo ja tu jestem sędzią  

a ty  pływakiem). 
�  nie spekuluje, jak potoczy się sytuacja. 
� upewnia się, że jest dostępny dla pływaków / trenerów, w celu 

poinformowania na temat ich naruszeń. 
� jego wygląd zewnętrzny mówi, że jest fizycznie sprawny i panuje nad sobą. 

 
ZBIÓR ZASAD ETYKIETY NA PLATFORMIE BASENU  
 
Wygląd, strój, sposób poruszania się po hali basenowej, gesty , itd. muszą być 
eleganckie. 
 
Oczekuje z niecierpliwością sędziowania na każdych zawodach; a nie – postawa 
muszę być na tych cholernych zawodach. Spraw, aby każde zawody były ważne, 
nie tylko dla ciebie, ale dla wszystkich zaangażowanych. 
 
Upewnia się, że wszystko jest na miejscu, tak aby konkurencje mogły być prze-
prowadzone w bezpieczny i uczciwy sposób. 
 
Jest kimś, kto się upewnia, że zawody są przeprowadzane w sposób sportowy. 
 
Zachowuje godność / powagę w każdym momencie. 
 
Słucha i rozważa inny przedstawiony punkt widzenia. 
 
Jest bezstronnym stosując przepisy i interpretacje dla jednego i dla wszystkich. 
Utrzymuje zrównoważony pogląd. 
 
Współpracuje z wszystkimi innymi sędziami, aby być pewnym, że są to zawody,  
w których pływacy są zadowoleni z wzięcia udziału. 
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Jeśli zaistnieje sytuacja złożenia raportu na temat naruszenia, sformułuje  to zgod-
nie z przepisami, a nie swoimi własnymi słowami 
 
W końcu, musi być przygotowany na wykazanie się odwagą, w sytuacji, gdy ko-
nieczna będzie trudna nieustępliwa decyzja sędziego. 
 
OBOWIĄZKI SĘDZIÓW W MOMENCIE PRZYBYCIA NA MIEJSCE ZAWODÓW 
ORAZ W ICH TRAKCIE  

 
1. Zgłosić sie i zarejestrować u sędziego na godzinę przed rozpoczęciem w 

pierwszym dniu zarówno na eliminacje jak i finały a na pozostałe dni pół 
godziny przed startem  

2. być z powrotem w pokoju sędziowskim 15 min  przed startem w celu 
otrzymania instrukcji  dotyczących wyprowadzenia / wyjścia. 

3. ubrani schludnie i elegancko 
4. powinni mieć pozytywne nastawienie. 
5. być czujnymi – bystrymi. 
6. być uczciwymi, sprawiedliwymi i bezstronnymi. 
7. być zdecydowanymi i pewnymi w momencie ogłaszania dyskwalifikacji. 
8. uśmiechać się, nie wyglądać jakbyście byli na horrorze. 
9. być uprzejmym przez cały czas. 
10. nie rozmawiać z pływakami, chyba że oni odezwą się do was, ale wtedy 

tylko odpowiedzieć na ich pytanie. 
11. w przypadku otrzymania porady ze strony Sędziego Głównego albo 

wyznaczonego biegłego, przyjąć ją i rozważyć. 
 
 
OBOWIĄZKI SĘDZIEGO GŁÓWNEGO 
 
� sprawdzenie sprzętu / list kontrolnych 

 
a. linie torowe 
b. poziom wody 
c. sędziowski sprzęt do pomiaru czasu 00.00 do 00.03 (Stopień tolerancji), 

albo tak, jak radzi się przy stosowanym urządzeniu. 
d. karty sędziowskie, tj. karty czasowe (jeśli używane), karty przewinień. 

 
� sprawdzić, czy wszyscy sędziowie się zgłosili. Wyznaczyć zastępstwo za 

nieobecnych. 
� pełna władza w  zakresie: 

 
a. właściwego  przeprowadzenie zawodów 
b. decyzji nie objętej przepisami. 
c. prawo uchylenia decyzji innych sędziów 
d. prawo zdyskwalifikowania za jakiekolwiek naruszenie osobiście 

zaobserwowane 
e. rozstrzyganie sporów. 

 
� sygnalizowanie, że sędziowie mogą zająć swoje pozycje (po 

przedstawieniu). 
� sygnalizowanie przygotowania się pływaków: 
 
 krótkie przerywane głośne dźwięki gwizdka – dla pływaków oznaczające 

rozebranie się. 
 upewnienie się, że wszyscy pływacy są w pozycjach startowych. 
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 (i) długi gwizdek – pływacy stają na słupkach.  
 do stylu grzbietowego 

(ii) długi gwizdek – pływacy wskakują do wody i ustawiają się szybko do od-
powiedniej pozycji przy ścianie. 
(iii) kolejny długi gwizdek – pływacy przyjmują pozycję startową do stylu 
grzbietowego. 
 
(okrzyki, wiwaty) 
 
Czeka na absolutną ciszę, potem podnosi prawą lub lewą rękę  
z wyprostowaną dłonią, jako sygnał dla startera, że pływacy są pod jego 
kontrolą. 
 
Ręka ma pozostać w tej pozycji, aż zostanie dany sygnał startu. Jeśli chce 
przerwać start, opuszcza rękę, jest to znak dla startera do przerwania pro-
cedury. 
 

� Obserwuje każdą fazę zawodów. 
� zbiera opinie od sędziów stylu oraz Kierownika Inspektorów Nawrotów oraz 

obserwuje. 
� podaje sygnał do pomieszczenia kontrolnego, że wszystko jest OK, jeżeli 

nie  to pomieszczenie kontrolne nie może podać wyników. 
� podpisuje rekordy, jeśli jakieś są. 
� ocenia sędziów. 
� Przeprowadza  odprawę sędziów. 
� Jeżeli kierownik pomieszczenia kontrolnego  powiadamia, ze wszystko jest 

jasne, sędzia może opuścić swoje miejsce.
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STARTERZY 
 

1. sprawdzić pistolet / biper. 
2. sprawdzić ponownie do biegu na 50 m 
3. stać na podniesionym miejscu o dobrej widoczności. 
4. kontrolować pływaków na słupkach startowych, po przejęciu kontroli nad 

nimi od Sędziego Głównego. 
5. dać sygnał startu sprawiedliwie i uczciwie dla wszystkich. 
6. zgłosić Sędziemu Głównemu wszystkich pływaków, którzy według niego 

wystartowali przed sygnałem startu. 
7. ściśle współpracować z Sędzią Głównym. 

 
KIEROWNIK WYŚCIGU 

 
� Upewnić się, że jest właściwy układ rzędów krzeseł /siedzeń np. (L1 – L10) 

w miejscu zbiórki . 
� upewnić się, że pływacy stawiający  się  ,są przypisani do właściwych 

zawodów, eliminacji i /lub finału. 
� zarejestrować uczestników konkurencji,  sadzając ich na właściwych 

miejscach z właściwymi numerami siedzenia / toru pływania w eliminacjach 
albo finale. 

� zgłaszać Sędziemu Głównemu brak zawodników. 
� oczekiwać na sygnał do wyprowadzenia uczestników konkurencji na 

platformę basenu we właściwej kolejności aż do ustawienia ich za 
właściwym torem. 

 
SĘDZIOWIE STYLU 

 
1. dwóch na każdej   stronie. 
2. jeden ustawiony tak, aby mógł obserwować start, drugi na linii 15 m, idą 

osobno za pływakami. 
3. spotykają się, jeśli chcieliby naradzić się w kwestii naruszenia przepisów. 
4. sprawdzają nawroty z boku. 
5. mogą być zmuszeni zmieniać się idąc wzdłuż boku, w zależności od 

prowadnicy kamery telewizyjnej. 
6. sygnalizują Sędziemu Głównemu, w przypadku zauważenia powodów do 

dyskwalifikacji albo niejasności. 
 

KIEROWNIK INSPEKTORÓW NAWROTÓW  
 

1. siedzi z boku basenu pod kątem 10 stopni twarzą do inspektorów nawrotów 
wypatrując sygnałów od inspektorów nawrotów. 

2. natychmiast siada, jest to sygnał dla Sędziego Głównego, że wszystko jest  
w porządku. Jeśli nie siedzi, jest to sygnał dla Sędziego Głównego że 
naradza się z Inspektorem Nawrotów. 

3. Kierownik Inspektorów Nawrotów natychmiast informuje ustnie , jeśli pływak 
miałby być zdyskwalifikowany. A następnie wpisuje uwagę do karty.
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INSPEKTOR NAWROTÓW 

 
� Zalecane jest , żeby wszyscy inspektorzy nawrotów wstali i podeszli razem   

w momencie kiedy pierwszy pływak będzie 15 metrów od ściany i  aż do 
ukończenia nawrotu i zakończenia pierwszego  cyklu  pracy .ramion  
pozostali na krawędzi basenu. 

� Ja osobiście wolę, żeby stali  tam przez cały wyścig. 
� Używa kart pokazujących ilość długości do przepłynięcia w zawodach na 

800m i 1500m. 
� Karty pokazujące ilość długości do przepłynięcia nie mogą być wkładane do 

wody. 
� Odwraca karty z ilością długości, kiedy pływak przepływa odcinek 5m po 

nawrocie. 
� Inspektorzy nawrotów na końcu startowym dzwonią dzwonkiem, kiedy 

pływacy są 5 m od ściany i kontynuują, aż odpłyną 5m od ściany, w 
momencie gdy do ukończenia wyścigu zostają dwie długości.   

� Schodzi, aby zasygnalizować zalecaną dyskwalifikację, ten sygnał ma 
przyciągnąć uwagę Kierownika Inspektorów Nawrotów. 

� Najpierw zdaje ustne sprawozdanie do Kierownika Inspektorów Nawrotów  
w momencie, gdy zgłaszana jest dyskwalifikacja, a potem wypełnia kartę 
dyskwalifikacyjną. 

� Pomaga pływakom w opuszczeniu niecki basenu, szczególnie w trakcie 
sztafet. 

 
SĘDZIA LINKII FALSTARTOWEJ  

(jeśli wyznaczony)  
 

1. sprawdzić, czy linka falstartowa działa. 
2. sprawdzić, czy linka leży na  wszystkich linach torów, szczególnie na torze 1 

i 8, albo 10. 
3. obserwować start zawodów oraz słuchać uważnie sygnału startera i 

Sędziego Głównego. 
 

SĘDZIOWIE MIERZĄCY CZAS 
(jeśli wyznaczeni)  

 
� Sprawdzić działanie stoperów. 
� Przechodzą  do przodu razem i stoją na płycie basenu obok słupka 

startowego, kiedy pierwszy pływak osiągnie linię 15m  aby móc mierzyć 
czas pływaka na danym torze. 

� Patrzą tylko na swój tor. 
� Zapisują czas. 

 
SPIKERZY 

1. Wyraźny, przyjemny głos. 
2. Zwięzły. 
3. Rozumiejący przepisy. 
4. Cisza na długi gwizdek Sędziego Głównego (sygnał) 
5. Tylko oficjalne informacje. 
6. Słucha instrukcji  tylko od Sędziego Głównego. 
7. Przedstawianie pływaków w finałach. 
8. Ogłaszają: „wyniki nieoficjalne” na finiszu. 
9. Ogłaszają „oficjalne wyniki” po otrzymaniu zezwolenia od Sędziego 

Głównego. 
10. Ogłaszają dyskwalifikację zapisane na kartach startowych 
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11. Przeglądają życiorysy oraz rekordy pływaków. 
12. Żadnych prywatnych rozmów. 
13. Ogłasza prezentacje medalistów 
14. Nie wydają opinii na temat wyników wyścigów. 
15. Włączają / wyłączają system nagłaśniający w razie konieczności. 

 
SĘDZIOWIE 

WEJŚCIE / WYJŚCIE 
PROCEDURA, ITP. 

 
1. Kolejność wejścia / wyjścia. 
2. Przedstawienie Sędziego Głównego i startera. 
3. Sygnał do siadania. 
4. Na długi gwizdek Sędziego Głównego, wszyscy sędziowie wstają, bez 

względu na to, czy pływacy są na torach. 
5. W przypadku pustych torów, sędziowie siadają i nie muszą ponownie 

wstawać w trakcie wyścigu. 
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Obowi ązki Sędziego Głównego 
 
Sędzia Główny 
 
• patrz SW 2.1 
• najważniejsze narzędzia Sędziego Głównego 
• ma mieć pełną kontrolę nad zawodami 
• ma mieć pełną kontrolę i władzę nad wszystkimi innymi uczestnikami  
• ma prawo wymieniać poszczególnych sędziów i inspektorów 
• ma nadzorować przestrzeganie przepisów 
• powinien być w stanie  odpowiedzieć na kwestie NIEUWZGLĘDNIONE w 

przepisach 
• może uchylić decyzję jakiegokolwiek sędziego czy inspektora na podstawie 

interpretacji przepisów 
• albo na podstawie osądu odnoszącego się do czynności, które sam 

osobiście zaobserwował 
• powinien wydać decyzję w każdym punkcie, w którym opinie innych sędziów 

różnią się 
• powinien mieć władzę interweniować w konkurencji na każdym etapie, aby 

zapewnić że przestrzega się przepisów 
• ostateczna decyzja należy do Sędziego Głównego 
• Gdzie powinien się znajdować 
- na starcie 
- podczas wyścigu 

• Sędzia Główny nie jest sędzią stylu 
• Protesty – patrz GR 9.2 
• Ma się zajmować protestami 
• Protesty należy wnosić w formie pisemnej 
• W przeciągu 30 min. od zakończenia zawodów 
• Na protesty udziela się odpowiedzi w formie pisemnej 
• Sędzia Apelacyjny (ma być ogłoszony na Spotkaniu Technicznym) 

 
• Pływanie 

• Karta Dyskwalifikacyjna 
•  

 
 Zawody:  Wyścig/eliminacje:  Tor: 
     
Powody: -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- 

 

     
Data:    Czas dostarczenia: 
     
     
Sędzia:   Sędzia Główny: 
     
 
 

• Przed zawodami: 
• Przybyć przy najmniej godzinę przed zawodami, aby dopełnić 

odpowiednich kontroli przed rozpoczęciem zawodów: 
• Uaktualnienie informacji z organizatorami 
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• Sprawdzenie list sędziów oraz przydziału obowiązków 
• Formularze kontroli: 
•  - wycofanie się 
•  - karty sztafetowe 
•  - formularze dyskwalifikacyjne 
•  - sprawdzenie basenu: 
• kontrola basenu: 
•  - certyfikaty basenu 
•  - liny torowe 
•   -słupki startowe 
•  - chorągiewki do stylu grzbietowego 
•  - linka falstartu 
•  - poziom wody, przelewy 
•  - temperatura wody 
•   -oświetlenie (telewizja) 

 
• Pomiar czasu 

 
• System pomiaru czasu 
•  - elektroniczny 
•  - przyciski 
•  - górne wideo 
•  - stopery 

 
 

• Pomiar czasu: 
 

• Jeśli używany jest automatyczny albo półautomatyczny sprzęt 
sędziowski należy sprawdzić wszelkie usterki i niezgodności 

 
• Zdecydować o kolejności miejsc  w razie wątpliwości 

 
• Spotkanie z Kierownikami Zespołów: 
• Uzgodnienie z organizatorami zawodów  przebiegu konkurencji 
• - lista kontrolna 
• Komisje Techniczne: 
•  - Igrzyska Olimpijskie 
• Mistrzostwa Świata 
• Informowanie na temat przepisów dotyczących tych zawodów 
• Spotkanie Sędziów: 
• Podanie instrukcji na temat miejsca na platformie basenu 
• Przepisowy strój 
• Przepisy – jednolita interpretacja  
• Komunikowanie się 
• Odprawa / instruktaż / informacje: 
- przed startem 
- po eliminacjach i finałach 
 
• Przepisy FINA , które musi znać: 

 
• SW     Przepisy pływania 
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• GR     Przepisy Ogólne 
 

• C        Konstytucje/ Statut 
 

• BL     Przepisy Wewnętrzne/Lokalne (Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa 
Świata) 

 
• FR      Przepisy dotyczące pływalni 

 
• Cechy charakteru Sędziego Głównego: 

 
• bycie pewnym i zdecydowanym 

 
• bycie profesjonalistą  

 
- zachowanie, przepisowy strój 
 
• pokazać, kto decyduje, ale w przyjazny, życzliwy sposób 
• stworzyć atmosferę zaufania pomiędzy pływakami, kierownikami 

zespołów, trenerami i sędziami
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Cechy S ędziego Głównego: 
 

• Uczyć się na własnych błędach 
• być samokrytycznym 
• nie być zbytnim formalistą 
• Pamiętać 
- pływacy są bardzo ważnymi osobami 
- i właśnie dlatego jesteśmy tutaj 
 
Dziękuję za uwagę 

 
 
Starter  
Sędziowie stylu i nawrotów 
 
Søren Korbo 
Honorowy Sekretarz TSC 
 
SW 4 START – SW 2.2 STARTER 
 

• Ważna osoba dla pływaków 
• Musi być w pełni skoncentrowany 
• Gdzie ma stanąć: 
• a)   po stronie sędziego głównego 
• b)   po przeciwnej stronie 
• W trakcie imprez organizowanych przez FINA – po stronie sędziego 

głównego 
• Podium 
• Sygnał startu 
• a)   urządzenie z mikrofonem 
• b)   pistolet 
• c)   gwizdek 
• d)   komenda 
• sygnał świetlny ,błysk 
• Start w: 
• a)   stylu dowolnym, stylu klasycznym, stylu motylkowym, stylu zmiennym 
• b)   stylu grzbietowym 
• c)   sztafetach 
• Zasada Jednego Startu (od Kongresu w Sydney w 2000r.) 
• 1996 → 2000: 2 opcje 
• Kiedy powinno się dać sygnał startu? 
• Współpraca pomiędzy starterem a sędzią głównym 
• Dyskwalifikacja (SW 4.4): 
• a)   przed rozpoczęciem wyścigu 
• b)   po wyścigu 
• SW 2.2.3: 
• Starter powinien mieć prawo decyzji czy start jest przepisowy  z tym że 

ostateczna  decyzja należy do Sędziego Głównego. 
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SW 2.6 SĘDZIOWIE STYLU 
 

• - Na każdej stronie basenu 
• - preferowane: dwóch z każdej strony 
• Linka falstartowa 
• Oznaczenie 15 m 
• Obserwują tory 1 – 4 / 5 – 8 
• „pozycja startowa” w zależności od stylu 
• Obserwują nawroty, aby pomóc sędziom nawrotów – nowość od Kongresu  

w Montrealu 
• Kamery telewizyjne – tablice reklamowe 
• Zawody w stylu dowolnym na 400m, 800m, 1500m  
• Raportowanie do Sędziego Głównego po każdej konkurencji 
• - również odpowiedzialność Sędziego Głównego 
• Karta Przewinień najczęściej popełnianych 

 
SW 4.2 – Kierownik Inspektorów Nawrotów 
 

• Jeden po każdej stronie nawrotów 
• Dopilnowuje, żeby inspektorzy nawrotów wypełniali swoje obowiązki 
• Odbiera sprawozdania od sędziów nawrotów i przedkłada sprawozdanie do 

Sędziego Głównego 
• W przypadku dyskwalifikacji zastępuje sędziego nawrotów rezerwowym 

 
SW 2.5 – Inspektorzy Nawrotów 
 

• jeden na każdy tor 
- po stronie startowej i nawrotowej 
• wstają po długim gwizdku Sędziego Głównego 
• Start: 
•  - obserwują ukończenie pierwszej fazy startu 
• Nawroty: 
•  - obserwują od 5m przed nawrotem oraz do ukończenia pierwszej fazy 

nawrotu 
• Finisz: 
•  - obserwują zgodnie z przepisami 
• Dotknięcie jednej reki 
• Dwie ręce 
• W pozycji na piersiach 
• W pozycji na plecach 
• Zawody 50m w konkurencjach na długim torze 
• 800m / 1500m 
•  - gwizdki – dzwonki – liczniki długości basenów 
• Sztafety: z oraz bez Automatycznego Pomiaru Czasu 
• Sygnalizują do Kierownika Inspektorów Nawrotów 

 
Karta Przewinie ń wynikaj ących z Regulaminem Pływania 

 
• Karta Przewinie ń 
• Niniejsza Karta ma na celu stanowić szybki materiał odniesienia dla 

Sędziów Stylu, Inspektorów nawrotu. 
Nie wolno używać jej jako substytutu dla wiedzy z Przepisów FINA 
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• * START                PRZEPISY FINA 
• Każdy pływak startujący przed sygnałem startu będzie zdyskwalifikowany   
            SW 4.4 
 

• PŁYWANIE W STYLU DOWOLNYM    PRZEPISY FINA              
• Forma stylu jakim pływa się w stylu dowolnym runda stylu zmiennego   

SW 5.1 
• Pływacy nie dotknęli ściany przy nawrocie           SW 5.2. 
• Głowa pływaka nie pojawiła się na powierzchni na lub przed linią 15m po 

starcie lub nawrocie             SW 5.3. 
• Pływak całkowicie zanurzony (za wyjątkiem pierwszych 15m na starcie i po 

nawrocie )                   SW 5.3 
• Pływak szedł albo odepchnął się od dna basenu       SW 10.4 
 

PŁYWANIE STYLEM MOTYLKOWYM      PRZEPISY FINA 
 

• Ciało pływaka nie jest w pozycji na piersiach (za wyjątkiem wykonywania 
nawrotu)              SW 8.1 

• Ramiona nie są przenoszone do przodu nad wodę                     SW 8.2 
• Ramiona nie są przenoszone do przodu równocześnie               SW 8.2 
• Ramiona nie są przenoszone w tył równocześnie                        SW 8.2 
• Nie równoczesne ruchy stóp                                                    SW 8.3 
• Występujący na przemian ruch nóg i stóp     SW .3.8 
• Pływacy używają ruchów nóg ze stylu klasycznego                 SW 8.3 
• Dotknięcie na finiszu lub nawrocie jedną ręką, albo dotknięcie nie 

równoczesne                                                   SW 8.4 
• Głowa pływaka nie jest nad powierzchnią na lub przed linią 15m po starcie  

i nawrocie 
• Pływak całkowicie zanurzony (za wyjątkiem pierwszych 15m na starcie i po 

nawrocie )                   SW 8.5 
• Więcej niż jeden ruch ramion w celu wypłynięcia na powierzchnię (po 

starcie albo nawrocie)                           SW 8.5 
• Pływak stanął na dnie basenu                      SW 10.4 

 
LISTA SĘDZIÓW FINA 
 

• 2 aktualne listy – każda na okres 4 lat 
• Listy Sędziów Głównych: 
•  - 3 Sędziów Głównych 
• Lista Starterów 
•  - 2 Starterów 
• Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich lub Mistrzostw Świata mogą mieć do  

8 Sędziów Głównych 
• Lista nr 13: 2005 – 2008 
• Lista nr 14:  2007  -2010 
• Nowe: Ograniczenie wiekowe – 60 lat 
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NOWE PRZEPISY PO MONTREALU 2005r 
 

• SW 2.2 Kierownik pomieszczenia kontrolnego 
• SW 2.7 Sędzia stylu wspomaga inspektora nawrotów 
• SW 2.12 Stanowisko kontrolne (inne imprezy niż igrzyska  i mistrzostwa 
świata 

• SW 6 Styl grzbietowy – pozycja stóp przy starcie – uderzenia nogami ( kop-
nięcia ) 

• SW 7 styl klasyczny – uderzenie (kopnięcie) delfinowe po starcie i nawro-
tach 

• FR 2.6 liny torowe – kolorowe 
• FR 2.13 oznaczenia torowe dla basenów 50 m. zbudowanych po 1 stycznia 

2006r linie poprzeczne o dł. 0.5m powinny być umieszczone na 15metrze 
na każdym końcu basenu. 

 
System Pomiaru Czasu 
 
Przegl ąd 
 
Przetwarzanie wyników i wprowadzenie /rozkład/ rozm ieszczenie 
 
POMIAR CZASU ORAZ PUNKTACJA  
 
Zapasowy Videosystem (WSPARCIE) o wysokiej pr ędkości 
Główna Sie ć od pomiaru czasu 
Wspieraj ący system pomiaru czasu 
Specjalna sportowa tablica wyników 
Główna tablica wyników 
 
OVR – system bie żącego wy świetlania wyników na tablicy 
UPS 
 
Główna drukarka 
Główny komputer 
Komputer zapasowy 
Zapasowa drukarka 
 
Back up – zapasowy/ wspomagaj ący 
Local distribution – rozkład / podział miejscowy 
Provided by – dostarczony przez 
 
Venue – miejsce 
 
PROCES PRZEKAZYWANIA INFORMACJI Z POMIARU CZASU 
 
Printer – drukarka 
Distribution box – rozdzielnik 
Front view – widok z przodu 
 
Video pomocnicze 
 
Pomiary wymian przy sztafecie 
 
Małe różnice czasowe pomiędzy siłą pływaka obsługującego panel dotykowy a 
palcami u stóp pływaka opuszczającego stanowisko startowe. 
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0.024 do 0.027 sekundy 
stanowisko startowe / Pływak wchodzi na stanowisko  / pływa porusza się / pły-
wak opuszcza stanowisko startowe 
 
Panel dotykowy / 2sek. 
 
 

Konferencja zakończyła się pożegnalnym obiadem na którym każdy uczest-
nik otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz pamiątkowe zdjęcie. Konferencja ta po-
zwoliła mi na szersze spojrzenie na problemy sędziowania oraz umożliwiła mi na-
wiązanie wielu nowych kontaktów oraz wymianę doświadczeń z innymi sędziami. 
Ogólnie atmosfera konferencji była życzliwa i konstruktywna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie i tłumaczenie 
Waldemar Kilian 
04.02.2008 
 


