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ÚVOD 
  

Tato pravidla jsou p�ekladem  Pravidel FINA ve zn�ní ro�enky FINA 2009 - 2013 pouze s 
nezbytnými dopl�ky pro uplatn�ní pravidel v domácích  sout�žích. 

Použili jsme proto i ozna�ení a �íslování jednotlivých pravidel dle originální verze. Tam, 
kde se pravidla FINA p�íliš v�nují specifickým otázkám mistrovství sv�ta nebo 
olympijských her, uvádíme v textu pravidel jen název s odkazem na plný text, který je k 
dispozici v sekretariátu �SPS nebo na www.fina.org. 

I když je to uvedeno hned v první �ásti pravidel, upozor�ujeme na to, že pravidla jsou 
závazná pro všechny, kte�í po�ádají plavecké závody, i když nejsou �leny svazu. Na 
tomto míst� je nutné upozornit, že pro po�ádání a ú�ast v sout�žích platí vedle Pravidel 
plavání i další p�edpisy �SPS, zejména Sout�žní �ád plavání, Registra�ní �ád a 
P�estupní �ád. Tyto p�edpisy vydává �SPS a jsou k dispozici v sekretariátu svazu a na 
internetových stránkách http://plavani.cstv.cz.  
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VŠEOBECNÁ  PRAVIDLA 
Všeobecná  pravidla  obsahují  základní  ustanovení FINA  pro  sout�že v plavání, 
plavání na otev�ených vodách, skocích do vody, vodním pólu a synchronizovaném 
plavání. 

Výklad pravidel FINA, nebo kterékoliv jiné otázky, pro níž není v pravidlech FINA 
ustanovení,  p�ísluší kongresu FINA, jehož rozhodnutí je kone�né. 

FINA uznává "národní" úpravy pravidel pro sout�že, po�ádané �lenskými federacemi, 
ale doporu�uje všem svým �len�m držet se co nejvíce textu pravidel FINA. 

Tato pravidla jsou závazná pro všechny oddíly (kluby) a �leny �eského svazu 
plaveckých sport�. Veškeré sout�že v plavání, po�ádané v �R se musí t�mito pravidly 
�ídit, bez ohledu na to, která organizace sout�ž po�ádá. Výklad pravidel provádí Výkonný 
výbor �SPS. 

  

GR  0     �ÍZENÍ PLAVECKÝCH SPORT�

GR  0.1    V celosv�tovém m��ítku je jediným oprávn�ným orgánem pro vrcholné 
�ízení  plaveckých sport� (plavání, skoky  do vody, vodní  pólo, 
synchronizované plavání, plavání na otev�ených vodách a sout�že 
masters) Mezinárodní plavecká federace  (Federation Internationale de 
Natation  - FINA). 

GR  0.2    V Evrop� je oprávn�ným orgánem pro �ízení plaveckých sport� Evropská 
liga plavání  (Ligue Europénne de Natation ). 

GR  0.3   V �eské republice je oprávn�ným orgánem pro �ízení plaveckých sport�       
(plavání, skoky do vody, synchronizované plavání, dálkové a zimní plavání 
a sout�že masters) �eský svaz plaveckých sport� (�SPS). 

GR  1       OPRÁVN�NOST  SOUT�ŽENÍ 

GR  1.1     Každý závodník, který se chce zú�astnit sout�ží, musí být registrován u 
své národní federace (viz. Registra�ní �ád �SPS).  

GR  2       MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

 Pravidlo  stanoví  podmínky   pro   �lenství   klub�   a   jednotlivc�   v   
národních   federacích  a  ú�ast  v mezinárodních sout�žích v�etn�
postupu p�i zm�n� státní p�íslušnosti. 

GR  2.3    Závodník, který  se  do�asn� nebo trvale p�est�huje do  jiné  zem�, m�že  
být �lenem  klubu plavecké  federace nové zem� svého bydlišt�. (viz 
Registra�ní a P�estupní �ád �SPS).   

GR  3       SOUT�ŽE V ZAHRANI�Í                    

GR  3.1. Sout�ží v zahrani�í se m�že zú�astnit jen závodník, který je �lenem 
plavecké federace své zem�. Toto pravidlo se vztahuje rovn�ž na 
rozhod�í, �inovníky, trenéry a vedoucí.  
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GR 3.2. Všechny sout�že musí být povoleny �lenskou plaveckou federací v zemi 
konání sout�že a všichni ú�astníci sout�že musí mít povolení ke startu od 
své národní federace (viz Sout�žní �ád �SPS). 

GR 3.3. V p�ípad� sporu, jsou rozhodující pravidla a �ády té federace nebo 
kontinentální organizace, v jejíž pravomoci se sout�ž po�ádá. Výjimku 
tvo�í olympijské hry a mistrovství sv�ta a sout�že FINA, kde platí pravidla 
FINA.

GR  4       NEOPRÁVN�NÉ  VZTAHY 

 Pravidlo zakazuje ú�ast  v sout�žích, po�ádaných zemí, která není  
�lenem FINA resp.  má pozastavené �lenství  a  sankce  za  nedodržení  
tohoto  zákazu  resp.  jiná porušení pravidel ze strany �lenských federací.      

GR  5      PLAVECKÉ ÚBORY                                

GR 5.1 Závodníci musí mít p�i všech plaveckých sout�žích �ádný úbor vhodný pro 
plavecké sout�že/plavky, �epi�ky, brýle/, na kterých nesmí mít žádné 
nevhodné znaky. 

GR 5.2  Látka plaveckého úboru musí být z nepr�hledného materiálu.  

GR 5.3 Vrchní rozhod�í má právo vylou�it ze sout�že závodníka v nevhodném 
úboru a s nevhodným tetováním na t�le závodníka neodpovídajícím t�mto 
pravidl�m. 

GR 5.4 P�edtím, než je plavecký úbor nové konstrukce, vzhledu nebo vyrobený z 
nového materiálu použit v závodech, musí takový úbor p�edložit výrobce 
FINA a obdržet její schválení. 

��������	
���	�	����	���������	�	���������	��	��	��	 !			

GR  6      REKLAMA

GR 6.1         Reklama ve form� ozna�ení výrobce plaveckého oble�ení tj. plavek 
�epi�ky  brýlí a sportovního oble�ení  oficiálního oble�ení, sportovního 
obutí, ru�níku a sportovních kabel se �ídí pravidly BL 7. Dvoudílné plavky 
jsou považovány  vzhledem k reklam� za jeden úbor. Jako reklama se 
nepovažuje jméno závodníka, vlajka a znak státu za který závodník plave. 

GR  6.2     Jakákoliv reklama na t�le závodníka není  dovolena 

GR  6.3     Reklama na tabák a alkohol je zakázána . 

GR  6.4    Pro sout�že po�ádané LEN  stanoví LEN vlastní pravidla pro reklamu, ale 
v souladu s pravidlem GR 6.1 

GR  6.5  Pro  sout�že, po�ádané v �eské republice m�že �SPS stanovit vlastní 
omezení reklam,  které vydá formou závazného p�edpisu a vhodnou 
formou zve�ejní. 

GR  7      DISKVALIFIKACE A UMÍST�NÍ                     

GR 7.1 Každý p�ihlášený závodník m�že být nahrazen na technické porad� jiným 
p�ihlášeným závodníkem.  

GR 7.2  Závodníci nebo družstvo mohou ve všech sout�žích, s výjimkou vodního 
póla, odvolat svoji ú�ast v semifinále nebo finále, do kterého se 
kvalifikovali, a to do 30 minut od vyhlášení výsledk� rozplaveb nebo 
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semifinále. Odhláška závodníka mimo stanovené termíny nebo 
nenastoupení ke startu se trestá pokutou (v sout�žích FINA 100,- SFr za 
jednotlivce a 200,- SFr za štafetu). Finan�ní pln�ní p�i sout�žích v �R 
stanoví Sout�žní �ád p�íp. rozpis sout�že. 

GR 7.3          týká se pouze vodního póla

GR 7.4 Je-li závodník, který se zú�astnil semifinálové nebo finálové sout�že v 
plavání, skocích do vody, nebo synchronizovaném plavání, diskvalifikován 
z jakéhokoli d�vodu, v�etn� léka�ské kontroly, bude jeho umíst�ní 
p�iznáno nejbližšímu dalšímu  závodníkovi v po�adí a všichni následující 
závodníci ve finále postoupí o jedno místo. Dojde-li k diskvalifikaci po 
ud�lení cen, budou ceny vráceny a p�edány dalším závodník�m. 

GR 7.5 Pokud se závodník dopustí p�estupku po chyb� rozhod�ího, m�že 
závodníkovi být tento p�estupek prominut.  

         

GR  8      ZÁKAZ KOU�ENÍ                                 
P�i všech mezinárodních sout�žích a sout�žích konaných v �R platí 
zákaz kou�ení v prostorách ur�ených pro závodníky, a to jak p�ed sout�ží, 
tak v jejím pr�b�hu. 

GR 9     OLYMPIJSKÉ HRY, MISTROVSTVÍ SV�TA, MISTROVSTVÍ 
EVROPY A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO SOUT�ŽE FINA 

GR 9.1    Organizace 

GR 9.1.1   Pouze  FINA má  právo organizovat  mistrovství sv�ta a závody FINA a 
pouze  LEN mistrovství Evropy v plavání, skocích do vody, vodním pólu, 
synchronizovaném plavání a plavání v otev�ených vodách. 

GR 9.1.2  Bureau  FINA resp. LEN je zmocn�n stanovit pravidla a p�edpisy pro 
úsp�šný   pr�b�h  t�chto mistrovství. 

GR 9.1.3   Podmínky   pro   organizaci   sout�ží   v �R  stanoví  Sout�žní �ád  �SPS                    
a Sportovn� technické dokumenty (STD) p�íslušného roku. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

BL 7           REKLAMA 

BL 7.1.1  Plavky

        Je povolena jedna reklama výrobce maximáln� do 20 cm �tvere�ních na 
jednodílných plavkách. Na dvoudílných plavkách je dovolena jedna 
reklama výrobce maximáln� do 20 cm �tvere�ních na každé �ásti plavek. 

− je povolena jedna vlajka, jeden název zem�, nebo znak zem�
maximáln� do 20 cm �tvere�ních 

− je povolena jedna reklama sponzora do maximáln� 20 cm �tvere�ních 

BL 7.1.2       �epi�ky

− je povolena jedna reklama výrobce maximáln� do 20 cm �tvere�ních 
na �epi�ce vp�edu 

− je povolena vlajka a název zem�, znak zem� po jedné stran� �epi�ky 
maximáln� do 32 cm �tvere�ních 
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−  je povoleno jméno plavce maximáln� 20 cm �tvere�ních na té stejné 
stran� �epi�ky 

BL 7.1.3      Brýle

− jsou povoleny 2 reklamy výrobce maximáln� do 6 cm �tvere�ních, ale 
jen na pásku brýlí 

BL 8            PLAVECKÉ  ÚBORY 

BL 8.1        FINA schválila plavky, které  budou  používány na OH a MS.. Tyto plavky 
musí být schváleny nejmén� 12 m�síc� p�ed t�mito závody, respektiv�
sout�žemi. Krom� toho musí být dostupné od 1. ledna p�ed rokem 
zahájení OH a MS. 

BL 8.2         V plaveckých sout�žích smí plavci nosit pouze jedny plavky skládající se 
z jedné nebo dvou �ástí. Žádné další prvky jako návleky na paže �i nohy 
nemohou být považovány za sou�ást plavek. 

BL 8.3         Od 1.1.2010 nesmí být plavky pro muže prodloužené nad pupek ani pod 
kolena, pro ženy nemohou plavky zakrývat krk a také nemohou být 
prodloužené od ramen níž ani prodloužené pod kolena. Všechny plavky 
musí být vyrobené z textilních materiál�. 

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠT�  

Pravidla FINA pro vybavení závodišt� (FR) stanovují základní rozm�ry plaveckých 
bazén� a p�edpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazén� pro Olympijské 
hry a Mistrovství sv�ta, tak i všech ostatní bazén� s cílem zajistit regulérnost plaveckých 
sout�ží. Celá pravidla jsou k dispozici v originálním zn�ní na www.fina.org

FR 2 PLAVECKÉ BAZÉNY 

FR 2.1 Délka 

FR 2.1.1 50,0 metr�. Používají-li se dotykové panely automatického �asom�rného 
za�ízení na startovní i na obrátkové stran� bazénu, musí být celková délka 
bazénu mezi ob�ma panely 50,0 metr�.

FR 2.1.2 25,0 metr�. Používají-li se dotykové panely automatického �asom�rného 
za�ízení na startovní i na obrátkové stran� bazénu, musí být celková délka 
bazénu mezi ob�ma panely 25,0 metr�. 

FR 2.2 Rozm�rové tolerance 

FR 2.2.1 Odchylka od jmenovité délky bazénu 50,0 m je povolena plus 0,03 m, 
mínus 0,00 m ve všech bodech obou koncových st�n ve vzdálenosti od 
0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody. 

FR 2.2.2 Odchylka od jmenovité délky bazénu 25,0 m je povolena plus 0,02 m, 
mínus 0,00 m ve všech bodech obou koncových st�n ve vzdálenosti od 
0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody.  

FR 2.5 Dráhy musí být nejmén� 2,0 m široké, na vn�jších stranách první a 
poslední dráhy musí zbývat pruh o ší�ce nejmén� 0,2 m. 

FR 2.6 D�lící lana musí být natažena po celé délce dráhy a oba jejich konce  
uchyceny na držáky zapušt�né v koncových st�nách bazénu. D�lící lana 
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jsou opat�ena plováky  o pr�m�ru minimáln� 0,05 m a maximáln� 0,15 m, 
umíst�nými t�sn� vedle sebe. Plováky do vzdálenosti 5,0 m od obou 
obrátkových st�n bazénu se musí lišit barvou od ostatních plovák�. Mezi 
dráhami nesmí být více než jedno d�lící lano. D�lící lana musí být pevn�
napnuta. 

FR 2.7 Startovní bloky musí být tuhé a nepružné. Výška startovních blok� nad 
hladinou vody musí být od 0,5 m do 0,75 m. Povrch startovních blok�
musí mít plochu nejmén� 0,5 m x 0,5 m a musí být opat�en neklouzavým 
materiálem. Jeho sklon m�že dosahovat nejvýše 10°. Bloky mohou mít 
nastavitelnou zadní op�rku. Bloky musí být konstruovány tak, aby se  
plavec mohl p�i startu p�idržet vp�edu a po stranách. P�i p�ekro�ení 
tlouš�ky startovních blok� 0,04 m se doporu�uje, aby na nich byly z obou 
bo�ních stran úchyty široké nejmén� 0,1 m a aby p�ední strana bloku byla 
v ší�ce 0,4 m vy�íznuta do hloubky 0,03 m od povrchu blok�. Držadla 
(madla) pro start na znak musí být umíst�na ve výšce od 0,3 m do 0,6 m 
nad hladinou vody. Musí být rovnob�žná s povrchem �elní st�ny bazénu a 
nesm�jí z ní vy�nívat. Na stran� bazénu, kde jsou instalovány startovní 
bloky, musí být hloubka vody ve vzdálenosti 1,0 m až 6,0 m od koncové 
st�ny minimáln� 1,35 m. 

FR 2.8 �íslování  - Každý startovní blok musí být na všech �ty�ech stranách 
výrazn� ozna�en jasn� viditelným �íslem. Dráha �íslo 1 nebo 0 je 
umíst�na na pravé stran� p�i pohledu ze startovní plošiny. Dotykové 
panely mohou být o�íslovány v horní �ásti. 

FR 2.9 Ukazatele znakové obrátky  - Lano s praporky musí být zav�šeno nap�í�
bazénu ve výšce nejmén� 1,8 m a nejvýše 2,5 m nad hladinou vody na 
pevných stojanech, umíst�ných 5,0 m od obou koncových st�n bazénu. 
Ve vzdálenosti 15,0 m od obou koncových st�nu musí být na obou 
stranách bazénu umíst�ny výrazné zna�ky a podle možnosti i výrazné 
ozna�ení  na  d�lících  lanech. 

FR 2.10 Lano pro zachycení chybného startu musí být zav�šeno nap�í� bazénu 
nejmén� 1,2 m nad hladinou vody na pevných stojanech  ve vzdálenosti 
15,0 m od  startovní st�ny. Lano musí být na stojanech uchyceno takovým 
zp�sobem, aby je bylo možno rychle uvolnit. P�i spušt�ní musí lano ú�inn�
pokrýt  všechny dráhy. 

FR 2.11 Teplota vody musí být 25° - 28° Celsia. Hladina vody v bazénu m usí být 
b�hem sout�že udržována na stálé úrovni. Pohyb vody nesmí být 
viditelný. Pro dodržení hygienických p�edpis�, platných ve v�tšin� zemí, je 
povoleno vtékání a odtékání vody, pokud nevyvolá pozorovatelné 
proud�ní nebo ví�ení. 

PRAVIDLA PLAVÁNÍ

SW 1 �ÍZENÍ ZÁVOD�

SW 1.1 V pravomoci �ídící komise,  jmenované výborem FINA (FINA Bureau), je 
rozhodování o všech záležitostech, u kterých pravidla výslovn� neur�ují, 
že o nich rozhoduje vrchní rozhod�í, rozhod�í nebo jiní �inovníci. �ídící 
komise má také pravomoc odložit konání závodu a vydávat další pokyny v 
souladu s pravidly.  
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 Práva a povinnosti po�adatele resp. �ídícího orgánu u sout�ží v �eské 
republice stanoví Sout�žní �ád plavání, vydaný �SPS. 

SW 1.2 P�i olympijských hrách, mistrovství sv�ta a sv�tovém poháru jmenuje  
FINA  sbor rozhod�ích minimáln� v tomto složení : 
  vrchní rozhod�í (1) 

                                 kontrolor technického zabezpe�ení (1) 
  starté�i (2) 
  vrchní obrátkoví rozhod�í (2, 1 na každém konci bazénu) 
  obrátkoví rozhod�í (po 1 na každém konci dráhy) 
  rozhod�í plaveckých zp�sob� (4) 
  vrchní �asom��i� (1) 
  zapisovatel (1) 
  tajemníci závodu (2) 
  obsluha u lana pro zachycení chybného startu (1) 
  hlasatel (1) 

SW 1.2.2    Pro všechny ostatní mezinárodní závody jmenuje �ídící orgán sbor 
rozhod�ích ve stejném po�tu �inovník�

SW 1.2.3    Není-li k dispozici za�ízení pro automatické m��ení �asu, musí je nahradit 
vrchní �asom��i�, 3 �asom��i�i na každou dráhu a další dva �asom��i�i. 

SW 1.2.4    Vrchní cílový rozhod�í a cíloví rozhod�í jsou vyžadování pokud není 
k dispozici automatické za�ízení pro m��ení �asu a nebo 3 �asom��i�i 
s digitálními stopkami pro každou dráhu 

SW 1.2.5.1 Pro mistrovské sout�že v �R jmenuje sekce plavání následující sbor 
rozhod�ích (p�i použití elektronického m��ení �asu): 
   vrchní rozhod�í (2)  

   vrchní �asom��i�  (2)  -  z toho jeden zodpovídá za po�íta�ové  
        zpracování výsledk�
  startér  (2)    

                                   �asom��i�i  (1 pro každou dráhu) 
  vrchní cílový rozhod�í (1) 
  cíloví rozhod�í  (1 na každé stran�) 
  vrchní obrátkový rozhod�í  (1) 
  obrátkoví rozhod�í  (1 pro každou dráhu) 
  rozhod�í plaveckých zp�sob� (2) 
  hlasatel  (1) 
  vedoucí  protokolu  (1) 
  rozhod�í  elektronického �asom�rného za�ízení (1) 
  pomocný startér  (1) 

SW 1.2.5.2      P�i sout�žích v �eské republice jmenuje po�adatel tento minimální sbor 
rozhod�ích“ 
  vrchní rozhod�í (1) 
  vrchní �asom��i� (1)   
             startér (1) pozn.:  m�že být sou�asn� jako druhý rozhod�í  
             plaveckých zp�sob�. 
  �asom��i�i  (1 pro každou  dráhu) 
  vrchní cílový rozhod�í  (1) 
  cíloví rozhod�í  (1 na každé stran�) 
  obrátkoví rozhod�í  (1 na každé 2 dráhy) 
  rozhod�í plaveckých zp�sob�  (1) 
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SW 1.2.6 Pokud není ve výjime�ných p�ípadech p�i M�R použito elektronické 
m��ení �asu, jmenuje sekce plavání sbor rozhod�ích podle pravidla SW 
1.2.5.1 s následujícími úpravami: 
     �asom��i�i  (3 pro každou dráhu + 2 náhradní �asom��i�i) 
  cíloví rozhod�í   (2 na každé stran�) 

SW 1.3 Plavecký bazén, kde se mají konat závody olympijských her a mistrovství 
sv�ta, a jeho technické za�ízení musí být  v dostate�ném �asovém 
p�edstihu p�ed konáním závod�  schválen delegátem FINA ve spolupráci s 
�lenem technické komise plavání (Technical Swimming Committee).  

SW 1.4 Používá-li televize videoza�ízení pro záznam pod vodou, musí být 
ovládáno dálkov�. Za�ízení nesmí  bránit plavc�m ve výhledu ani p�ekážet 
p�i plavání, m�nit rozm�ry a uspo�ádání bazénu nebo narušovat 
p�edepsané zna�ení dle pravidel FINA. 

SW 2 SBOR ROZHOD�ÍCH 

SW 2.1 Vrchní rozhod�í 

SW 2.1.1 Vrchní rozhod�í pln� �ídí a kontroluje všechny rozhod�í, informuje je o 
všech zvláštních ustanoveních, v�etn� rozpis�, platných pro dané závody. 
Uplat�uje p�i tom pravidla a rozhodnutí FINA (�SPS). Rozhoduje ve všech 
otázkách, týkajících se vlastního pr�b�hu sout�že, discipliny nebo závodu, 
jejichž kone�né �ešení není upraveno pravidly nebo rozpisem sout�že. 

SW 2.1.2 Vrchní rozhod�í je oprávn�n kdykoli zasahovat do závodu s cílem zajistit 
dodržování pravidel FINA (�SPS). Posuzuje všechny protesty, týkající se  
probíhající sout�že, pokud tato pravomoc není sv��ena jury. 

SW 2.1.3 Neshoduje-li se rozhodnutí vrchního cílového rozhod�ího s nam��enými 
�asy, rozhoduje o umíst�ní závodník� s kone�nou platností vrchní 
rozhod�í. Je-li k dispozici a v provozu za�ízení pro automatické m��ení 
�asu, používá se v souladu s pravidlem  SW 13. 

SW 2.1.4 Vrchní rozhod�í zajistí, aby všichni pot�ební rozhod�í byli p�ed zahájením 
závodu na svých místech. M�že pov��it náhradníky za rozhod�í 
nep�ítomné, neschopné p�sobit v dané funkci, nebo ty, u nichž se zjistí, že 
nepracují dob�e. Považuje-li to za pot�ebné, m�že pov��it výkonem funkce 
i další rozhod�í. 

SW 2.1.5 P�ed každým startem vrchní rozhod�í signalizuje krátkými  hvizdy 
plavc�m, že se mají svléknout do plavek, na následující dlouhý hvizd mají 
závodníci zaujmout svá místa na startovních blocích. P�i závod� na znak a 
p�i polohové štafet� musí závodníci ihned sko�it do vody a p�i druhém 
dlouhém hvizdu se neprodlen� p�ipravit ke startu (uchopit se madel). 
Jakmile jsou plavci a rozhod�í  p�ipraveni ke startu, dá vrchní rozhod�í 
napjatou paží znamení startérovi k provedení startu. Paži nechá 
vzty�enou do doby provedení startu.  

SW 2.1.6 Vrchní rozhod�í m�že diskvalifikovat  každého plavce za porušení 
pravidel, které sám zpozoroval. Vrchní rozhod�í m�že také diskvalifikovat 
plavce za porušení pravidel, které mu bylo oznámeno jiným delegovaným 
rozhod�ím. Rozhodnutí vrchního rozhod�ího podléhají všechny 
diskvalifikace. 

SW 2.2         Kontrolor technického zabezpe�ení 
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  Týká se sout�ží FINA a LEN,. Je zodpov�dný za �innost automatického 
�asom�rného za�ízení v�etn� video – backup systému, provádí kontrolu 
p�edávek štafet, kontrolu odhlášek a vytišt�ných výsledk�. 

SW 2.3 Startér 

SW 2.3.1 Startér pln� �ídí závod od okamžiku, kdy mu byl vrchním rozhod�ím 
p�edán (SW 2.1.5), až do provedení startu. Start musí prob�hnout v 
souladu s pravidlem SW 4. 

SW 2.3.2 Startér oznámí vrchnímu rozhod�ímu plavce, kte�í zdržují start, svévoln�
nerespektují jeho pokyny, �i se jinak nevhodn� chovají na startu. 
Diskvalifikovat plavce za zdržování, svévolné neuposlechnutí pokyn� nebo 
nevhodné chování m�že jen vrchní rozhod�í. Taková diskvalifikace se 
nepovažuje za chybný start. 

SW 2.3.3 Startér je oprávn�n ur�it je-li  start správný, rozhodnutí podléhá pouze 
vrchnímu rozhod�ímu. 
 Jestliže p�i použití pravidla dvou start� nebyl podle názoru startéra první 
start proveden správn�, vrátí  plavce po startovním signálu zp�t.  

SW 2.3.4 Startér stojí p�i startu po stran� bazénu p�ibližn� p�t metr� od startovní 
st�ny  tak, aby jej �asom��i�i vid�li a závodníci i rozhod�í slyšeli startovní 
povel. 
 Pozn.:  P�i znakovém startu stojí na úrovni startovní st�ny. 

SW 2.4 Pomocný startér 

SW 2.4.1 Pomocný startér shromáždí plavce p�ed každým závodem a organizuje 
jejich p�íchod na startovní plošinu. 

SW 2.4.2 Pomocný startér oznámí vrchnímu rozhod�ímu jakékoliv porušení pravidla 
o reklam� (GR 6 a BL 7) a plaveckých úborech (BL 8) a nep�ítomnost 
plavce po výzv� k prezentaci. 

SW 2.5 Vrchní  obrátkový rozhod�í

SW 2.5.1 Vrchní obrátkový rozhod�í �ídí obrátkové rozhod�í a sleduje správné 
pln�ní jejich povinností  v pr�b�hu sout�že. 

SW 2.5.2 Vrchní obrátkový rozhod�í p�evezme hlášení o jakémkoliv porušení 
pravidel, které zpozorovali obrátkoví rozhod�í a ihned je p�edá vrchnímu 
rozhod�ímu. 

SW 2.6 Obrátkoví rozhod�í 

SW 2.6.1 Na každé stran� bazénu sleduje obrátky vždy jeden obrátkový rozhod�í 
pro každou dráhu. P�i sout�žích v �R m�že být na startovní stran� touto 
funkcí pov��en �asom��i�.  

SW 2.6.2 Obrátkoví rozhod�í sledují dodržování p�íslušných pravidel pro obrátky, 
po�ínaje za�átkem posledního záb�ru pažemi p�ed dotykem na st�n� a 
kon�e dokon�ením prvního záb�ru pažemi po obrátce. Obrátkoví rozhod�í 
na startovní stran� sledují dodržování p�íslušných pravidel od startu až po 
dokon�ení prvního záb�ru pažemi po startu. Obrátkoví rozhod�í na cílové 
stran� bazénu sledují také ukon�ení závodu podle pravidel, platných pro 
p�íslušnou disciplinu. 

SW 2.6.3 V závodech jednotlivc� na 800 a 1500 metr� volný zp�sob obrátkoví 
rozhod�í na obrátkové stran� bazénu zaznamenávají po�et uplavaných 
délek bazénu a informují plavce o zbývajícím po�tu délek bazénu pomocí  



�ESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORT�

- 11 - 

tabulek s �ísly. Je možno použít poloautomatické elektronické za�ízení 
v�etn� podvodního displeje. 

SW 2.6.4 Obrátkový rozhod�í na startovní stran� bazénu p�i závodech jednotlivc�
na 800 a 1500 m volný zp�sob musí dát  zvukový  signál, jakmile plavci v 
jeho dráze zbývají  dv� délky plus p�t metr� do cíle. Signál m�že být 
zopakován po obrátce, dokud plavec nedoplave k 5ti metrové zna�ce na 
lajn�. Signál m�že být dán píš�alou nebo zvoncem. 

SW 2.6.5 Obrátkový rozhod�í na startovní stran� bazénu rozhoduje p�i štafetových 
závodech, zda se startující plavec dotýká startovního bloku v okamžiku, 
kdy se p�edcházející závodník jeho družstva dotkne startovní st�ny. 
Použije-li se  automatické za�ízení pro m��ení �asu s posuzováním 
odskoku p�i štafetách, musí být  v souladu s ustanovením pravidla  SW 
13.1. 

SW 2.6.6 Obrátkoví rozhod�í musí ohlásit jakékoliv porušení pravidel na 
podepsaných lístcích s ozna�ením závodu, �ísla dráhy a druhu porušení 
pravidel, které doru�í vrchnímu obrátkovému rozhod�ímu. Ten neprodlen�
tuto skute�nost musí ohlásit vrchnímu rozhod�ímu. 

SW 2.7 Rozhod�í plaveckých zp�sob�

SW 2.7.1 Rozhod�í plaveckých zp�sob� se v pr�b�hu závodu pohybují po obou 
delších stranách bazénu.

SW 2.7.2 Rozhod�í plaveckých zp�sob� sledují dodržování p�íslušných pravidel pro 
daný plavecký zp�sob. Zárove� sledují také správnost provedení obrátek 
a dohmat� v cíli a tím pomáhají obrátkovým rozhod�ím. 

SW 2.7.3 Jakékoli porušení pravidel hlásí rozhod�í plaveckých zp�sob� vrchnímu 
rozhod�ímu písemn� s uvedením závodu, �ísla dráhy, jména plavce a 
p�estupku. 
 Není-li ur�en zvláštní rozhod�í pro obsluhu záchytného lana, obsluhují 
záchytné lano, které spustí p�i chybném startu na pokyn vrchního 
rozhod�ího. 

SW 2.8 Vrchní �asom��i�

SW 2.8.1 Vrchní �asom��i� ur�uje �asom��i��m dráhy, za n�ž budou odpovídat. 
Není-li použito automatické �asom�rné za�ízení, musí být ur�eni t�i  
�asom��i�i pro každou dráhu. Pokud není použito automatické �asom�rné 
za�ízení je t�eba ur�it ješt� dva náhradní �asom��i�e, kte�í nahradí 
�asom��i�e, jehož stopky se nerozb�hly nebo se zastavily b�hem závodu, 
nebo který není z jakéhokoli jiného d�vodu schopen m��it �as. Použije-li 
se trojích digitálních stopek na každé dráze, ur�uje se výsledné umíst�ní 
podle �as�. 

SW 2.8.2 Vrchní �asom��i� u sebe soust�edí tiskopisy (startovní lístky) od všech 
�asom��i��, na nichž je  zaznamenán �as i mezi�asy. V p�ípad� pot�eby 
má právo kontrolovat stopky �asom��i��. 

SW 2.8.3 Vrchní �asom��i� zaznamená nebo p�ekontroluje nam��ený �as, zapsaný 
na startovním lístku pro každou dráhu.  
P�i sout�žích v �R kontroluje rovn�ž, zda nam��ené �asy odpovídají 
stanovenému po�adí cílovými rozhod�ími.  

SW 2.9 �asom��i�i 

SW 2.9.1 �asom��i� m��í �as plavce na dráze, která mu byla p�id�lena, v souladu s 
ustanovením pravidla SW 11.3. P�i použití automatického nebo 
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poloautomatického �asom�rného za�ízení spíná spínací tla�ítko p�i dotyku 
v cíli, nebo p�i obrátce dle pokyn� VR. 
 P�i sout�žích v �eské republice �asom��i� zárove� vykonává funkci 
obrátkového rozhod�ího na startovní stran� bazénu dle pravidla  SW 2.6. 

SW 2.9.2 �asom��i� spustí stopky p�i startovním povelu a zastaví je, jakmile plavec 
v jeho dráze ukon�í závod. P�i závodech 100 metr� a delších  m��í a 
zaznamenává mezi�asy. (Vrchní �asom��i� m�že rozhodnout, že p�i 
závodech na 25 m bazénu m��í �asom��i�i mezi�asy na každých 50 m.)  

SW 2.9.3 Ihned po ukon�ení závodu zapíší �asom��i�i v každé dráze �asy ze svých 
stopek na startovní lístek, který p�edají vrchnímu �asom��i�i. Na vyzvání 
vrchního rozhod�ího nebo vrchního �asom��i�e p�edloží stopky ke 
kontrole. �asom��i� vynuluje stopky až na dlouhý hvizd vrchního 
rozhod�ího. 

SW 2.9.4 Jestliže není k dispozici videoza�ízení, musí být dráhy obsazeny 
�asom��i�i stejn� jako p�i ru�ním m��ení (3 na každé dráze). Pro sout�že 
v �R platí ustanovení pravidla SW 1.2.5. 

SW 2.9.5 Náhradní �asom��i� m��í vždy �as prvního závodníka p�erušovacím 
za�ízením a �as posledního závodníka zastavením stopek, pokud mu 
vrchní rozhod�í nedá jiný pokyn. 
 Na pokyn vrchního rozhod�ího nahradí �asom��i�e, jehož stopky se 
nerozb�hly nebo zastavily b�hem závodu, nebo �asom��i�e, který není z 
jakéhokoliv d�vodu schopen m��it �as. 

SW 2.10 Vrchní cílový rozhod�í 

SW 2.10.1 Vrchní cílový rozhod�í p�id�lí místo každému cílovému rozhod�ímu a ur�í, 
o kterém po�adí v cíli má rozhodovat. 

SW 2.10.2 Vrchní cílový rozhod�í po závod� shromáždí podepsané cílové záznamy s 
výsledky od všech cílových rozhod�ích a stanoví výsledné umíst�ní, které 
p�edá  p�ímo vrchnímu rozhod�ímu (p�i sout�žích v �R vrchnímu 
�asom��i�i). 

SW 2.10.3 Používá-li se ke stanovení kone�ného po�adí za�ízení pro automatické  
m��ení �asu, musí vrchní cílový rozhod�í ohlásit po každém závod�
po�adí zaznamenané tímto za�ízením. 

SW 2.10.4 Výsledné po�adí se ur�í následujícím zp�sobem: 
  a)  shoduje-li se po�adí zaznamenané všemi cílovými rozhod�ími 
         nebo jejich absolutní v�tšinou, platí toto po�adí 
     b) shoduje-li se po�adí alespo� relativní v�tšiny rozhod�ích, platí   
         toto po�adí 
     c) není-li dosaženo na jednotlivých místech alespo� relativní  
   v�tšiny, p�idá vrchní cílový rozhod�í sv�j lístek k jejímu  
  možnému vytvo�ení 
d) nelze-li ur�it po�adí na všech místech ani podle bodu c), ur�í po�adí 
  na sporných místech podle nam��ených �as� vrchní �asom��i�

SW 2.11 Cíloví rozhod�í

SW 2.11.1 Cíloví rozhod�í jsou umíst�ni na vyvýšených místech v rovin� cílové st�ny 
tak, aby m�li vždy nerušený výhled na celý bazén a cílovou st�nu.  

SW 2.11.2 Po každém závod� rozhodnou cíloví rozhod�í o po�adí a ur�í umíst�ní 
závodník� podle toho, které dráhy jim byly p�id�leny. 
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SW 2.11.3 P�i sout�žích v �R se používá následující zp�sob: 
 Po každé rozplavb� cíloví rozhod�í ur�í umíst�ní závodník� tak, že zapíší 
�ísla drah v tom po�adí, v jakém vid�li závodníky doplavat do cíle. 
Zakroužkováním ozna�í �ísla drah, kde vid�li závodníky doplavat do cíle 
sou�asn�. 

SW 2.12 Vedoucí protokolu

 P�i sout�žích v �R vykonává zpravidla tuto �innost V�

SW 2.12.1 Vedoucí protokolu odpovídá za kontrolu výsledk� vydaných po�íta�em 
nebo výsledk� nam��ených �asom��i�i a záznam� o umíst�ní v každém 
závod�, p�edaných vrchním rozhod�ím.  Výsledky si nechá podepsat od 
vrchního rozhod�ího. 

SW 2.12.2 Vedoucí protokolu  kontroluje odstoupení závodník� z rozplaveb nebo z 
finále.  Zaznamenává všechny vytvo�ené rekordy, zajistí vystavení  
rekordních protokol�  a zpracování kompletních výsledk� sout�že. 

SW 2.13 Zp�sob rozhodování 

SW 2.13.1  Každý z rozhod�ích rozhoduje sám za sebe a nezávisle na ostatních, 
pokud není v pravidlech plavání stanoveno jinak. 

SW 3 P�ID�LENÍ DRAH V ROZPLAVBÁCH, SEMIFINÁLE A VE 
FINÁLE 
 P�i závodech olympijských her, mistrovství sv�ta, kontinentálních 
mistrovství  i jiných sout�ží FINA se startovní dráhy p�id�lují takto: 

SW 3.1 Rozplavby  

SW 3.1.1 Na p�ihláškách jsou uvedeny nejlepší dosažené  �asy za p�edcházejících 
dvanáct m�síc� (pokud rozpis sout�že nestanoví jinak) a plavci jsou pak 
se�azeni podle t�chto �as�. Plavci, u nichž nejsou v p�ihlášce �asy 
uvedeny,  se považují za nejpomalejší a za�adí se na konec seznamu. 
Nasazení na dráhy se u plavc� se stejnými �asy ur�í losem. Dráhy v 
rozplavb� se závodník�m p�id�lí postupem, stanoveným v pravidle SW 
3.1.2. Do rozplaveb jsou plavci za�azováni takto: 

SW 3.1.1.1 Je-li rozpisem sout�že ur�ena  jen jedna rozplavba nebo po�et 
p�ihlášených nep�ekro�í po�et drah v bazénu, p�id�lují se dráhy jako ve 
finále a závod se plave v �ase, stanoveném v rozpise sout�že pro finále. 

SW 3.1.1.2  Jsou-li v závod� dv� rozplavby, plave nejrychlejší z plavc� ve druhé 
rozplavb�, druhý nejrychlejší plavec v první rozplavb�, další nejrychlejší 
op�t ve druhé rozplavb�, další v první rozplavb� atd. 

SW 3.1.1.3 Jsou-li v závod� t�i rozplavby, bude nejrychlejší z plavc� za�azen do t�etí 
rozplavby, druhý nejrychlejší do druhé rozplavby a t�etí nejrychlejší plavec 
do první rozplavby. �tvrtý nejrychlejší plavec bude plavat ve t�etí 
rozplavb�, pátý ve druhé, a šestý v první, sedmý nejrychlejší ve t�etí 
rozplavb� atd. 

SW 3.1.1.4 Jsou-li v závod� �ty�i nebo více rozplaveb, za�azují se plavci do t�í 
posledních rozplaveb podle ustanovení pravidla SW 3.1.1.3. Ostatní plavci 
budou za�azeni do rozplaveb a na dráhy dle nahlášených �as� v souladu 
s pravidlem SW 3.1.2. 

SW 3.1.1.5 Výjimka: Jsou-li v jednom závod� dv� nebo více rozplaveb, musí být v 
každé rozplavb� za�azeni nejmén� t�i plavci. Pozd�jší odhlášení 
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závodník� však m�že  po�et plavc� v  rozplavb� snížit i na mén� než na 
t�i. 

SW 3.1.2 Krom� závod� na 50 metr� v 50 m bazénu se plavc�m p�id�lují dráhy 
podle následujícího postupu (dráha �íslo jedna je na pravé stran� bazénu, 
stojíme-li na startovní stran�): 
 Nejrychlejší plavec nebo družstvo plave v prost�ední dráze bazénu s 
lichým po�tem drah, v dráze �íslo 3 u bazénu s 6 drahami resp. v dráze 
�íslo 4 u bazénu s 8 nebo 10 drahami. Plavec s druhým nejrychlejším 
�asem plave vlevo od n�ho, další plavci v po�adí podle kvalifika�ních �as�
se  za�azují st�ídav� vpravo a vlevo. Plavc�m se stejným �asem se dráha 
p�id�lí losem. 

SW 3.1.3 Pokud se závod na 50 metr� uskute�ní v 50 m bazénu, závod se m�že 
plavat podle rozhodnutí po�adatele bu	 z b�žné startovní st�ny k 
obrátkové stran� nebo z obrátkové st�ny ke startovní stran�, v závislosti 
na tom, zda je k dispozici odpovídající �asom�rné za�ízení, místo pro 
startéra atd. Po�adatel musí dát závodník�m své rozhodnutí na v�domí 
dostate�n� v�as p�ed startem závodu. Bez ohledu na to, z jaké strany je 
závod plaván, plavci budou nasazeni na dráhy stejn�, jako kdyby byl 
závod odstartován a kon�il na startovní stran�. 

SW 3.2 Semifinále a finále

SW 3.2.1 Nasazování do semifinálových rozplaveb se �ídí podle pravidla SW 3.1.1.2 

SW 3.2.2 Nejsou-li  žádné rozplavby, p�id�lují se  dráhy plavc�m v semifinále a  
finále podle  ustanovení  pravidla SW 3.1.2. Pokud se v závod� konaly  
rozplavby, p�id�lují se dráhy podle zásad uvedených v pravidle SW 3.1.2, 
avšak na základ� �as� dosažených v t�chto rozplavbách. 

SW 3.2.3 Dosáhnou-li plavci z jedné rozplavby nebo z r�zných rozplaveb na osmém 
nebo šestnáctém míst� stejných �as� s p�esností na 1/100 sekundy, bude 
se konat rozplavání, v n�mž se ur�í, který plavec postoupí do p�íslušného 
finále. Toto rozplavání se m�že konat nejd�íve hodinu poté, co všichni 
plavci, kterých se rozplavání týká, dokon�ili svou p�vodní rozplavbu nebo 
v �ase, na kterém se dohodnou vedoucí družstev s vrchním rozhod�ím. 
Pokud je p�i rozplavání dosaženo stejných �as�, musí následovat další 
rozplavání. 
Pokud jsou vyhlašováni náhradníci pro postup do semifinále nebo finále a 
dosáhnou li závodníci na místech 1. a 2. náhradníka stejného �asu, musí 
se také uskute�nit rozplavání o ur�ení po�adí. 

 SW 3.2.4 Odstoupí-li jeden nebo více závodník� z finálového závodu (finále A nebo 
B), budou na jejich místa za�azeni náhradníci podle umíst�ní v 
rozplavbách. Takový závod musí být p�elosován podle ustanovení pravidla 
SW 3.1.2 a vydány dodatky ke startovní listin�, v nichž budou uvedeny 
všechny zm�ny. 

SW 3.3 P�i ostatních sout�žích lze pro p�id�lování drah použít losování. 

SW 4 START

SW 4.1 Start závodu v disciplinách volný zp�sob, prsa a motýlek a polohový 
závod se provádí skokem. Na dlouhý hvizd vrchního rozhod�ího (SW 
2.1.5) vystoupí plavci  na startovní blok a z�stanou na n�m stát. Na povel 
startéra "na místa", zaujmou neprodlen� startovní postoj nejmén� s 
jednou nohou na p�edním okraji startovního bloku. Na pozici rukou 
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nezáleží. Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá startér startovní pokyn 
(pistolí, klaksonem, nebo píš�alkou) . 

SW 4.2 Start závodu  v disciplinách  znak a polohová štafeta se provádí z vody. 
Po prvním dlouhém hvizdu vrchního rozhod�ího (SW 2.1.5) sko�í plavci 
okamžit� do vody. Na druhý dlouhý hvizd vrchního rozhod�ího se plavci 
neprodlen� p�ipraví ke startu (uchopí se madel) (SW 6.1). Jakmile 
zaujmou všichni plavci startovní postoj, vydá startér povel "na místa". 
Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá startér startovní povel. 

SW 4.3 P�i olympijských hrách, mistrovství sv�ta a jiných sout�žích FINA musí být 
dán povel "na místa" v angli�tin� ("Take your marks"), startovní povel 
musí být p�enášen reproduktory umíst�nými za každým startovním 
blokem.  

 SW 4.4 Každý plavec startující p�ed zazn�ním startovního povelu diskvalifikován. 
Zazní-li startovní povel p�ed vyhlášením diskvalifikace, pokra�uje se v 
závod� a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po dokon�ení závodu. 
Bude-li diskvalifikace ohlášena p�ed startovním povelem, nebude startovní 
povel vydán, ostatní plavci budou vráceni a start bude opakován. Vrchní 
rozhod�í opakuje start tím, že za�íná až dlouhým hvizdem. Pro znak 
druhým hvizdem, jak SW  2.1.5 

SW 4.5 V sout�žích, organizovaných v �eské republice m�že být pro kategorie 
žactva 12 let a mladší  použito pravidlo dvou start�. Tato skute�nost musí 
být sou�ástí rozpisu sout�že, p�ípadn� protokolu o losování. 

SW 4.6 Je-li použito pravidlo dvou start�, pak p�i prvním chybném startu v každé 
rozplavb� startér vrátí plavce a upozorní je, aby nestartovali p�ed  
startovním povelem. Po prvním vráceném  chybném startu bude 
diskvalifikován každý plavec, který bude startovat p�ed startovním 
signálem. Zazní-li startovní signál p�ed vyhlášením diskvalifikace, 
pokra�uje se v závod� a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po 
dokon�ení závodu. Bude-li diskvalifikace ohlášena p�ed startovním 
povelem, nebude startovní povel vydán, ostatní plavci budou vráceni, 
startér jim p�ipomene možnosti potrestání za chybný start a  start bude 
opakován. 
Signál chybného startu musí být stejného druhu jako startovní signál, 
vydává se však opakovan� a je doprovázen  spušt�ním záchytného lana.  
Rozhodne-li vrchní rozhod�í sám, že  start byl chybný, zapíská na 
píš�alku. Na tento pokyn startér vydá signál chybného startu a spustí se 
záchytné lano. 

SW 4.7 P�erušení startu, zp�sobené  chybným rozhodnutím rozhod�ího, selháním 
pistole, klaksonu �i píš�alky se za chybný start nepovažuje.  

SW 5 VOLNÝ ZP�SOB 

SW 5.1 V takto ozna�ené disciplin� m�že závodník plavat jakýmkoli zp�sobem. V 
polohovém závod� a v polohové štafet� znamená volný zp�sob jakýkoli 
jiný zp�sob než znak, prsa nebo motýlek. 

SW 5.2 P�i dokon�ení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout st�ny 
kteroukoliv �ástí t�la. 

SW 5.3 B�hem celého závodu musí n�která �ást t�la plavce protínat vodní 
hladinu, plavci je dovoleno být zcela pono�en b�hem obrátky a do 
vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti 
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musí hlava protnout hladinu vody. 

SW 6 ZNAK 

SW 6.1 Plavci se se�adí ve vod� �elem ke startovní st�n�, ob�ma rukama se 
p�itom drží startovních madel.  Je zakázáno stát ve žlábku,  na n�m nebo 
se opírat ohnutými prsty o jeho okraj. 

SW 6.2 P�i startu a po obrátce se plavec odráží a plave v poloze naznak b�hem 
celého závodu, krom� provedení obrátek podle ustanovení pravidla SW 
6.4. Normální poloha naznak dovoluje otá�ení celého t�la z vodorovné 
polohy až do 90 stup�� (nikoli však v�etn�). Poloha hlavy není 
rozhodující. 

SW 6.3 B�hem závodu musí �ást t�la plavce protínat vodní hladinu. Je povoleno, 
aby se plavec úpln� pono�il  p�i obrátce, v pr�b�hu posledního tempa a ve 
vzdálenosti ne v�tší než 15m po startu a po každé obrátce. V tomto míst�
(15m) musí hlava plavce protnout hladinu. 

SW 6.4 P�i provád�ní obrátky se musí jakákoli �ást t�la plavce dotknout st�ny 
bazénu. P�i obrátce mohou být ramena podéln� p�eto�ena na prsa, potom 
m�že být použit plynulý záb�r jednou paží nebo ob�ma pažemi sou�asn�
k zahájení obrátky.Plavec se musí vrátit do polohy na zádech p�i odrazu 
od  st�ny ve své dráze. 

SW 6.5 V cíli závodu se musí plavec dotknout st�ny v poloze naznak. 

SW 7  PRSA 

SW 7.1 Po startu a po každé obrátce m�že plavec provést jeden záb�r pažemi až 
ke stehn�m, v pr�b�hu n�hož m�že být plavec pono�en. V pr�b�hu tohoto 
prvního záb�ru paží je povolen jeden delfínový kop nohama, po n�mž 
následuje prsa�ský  kop. 

SW 7.2 Od za�átku prvního záb�ru pažemi, po startu a po každé obrátce musí 
t�lo plavce spo�ívat na prsou. Není dovoleno se kdykoliv b�hem závodu  
oto�it na záda. Od startu a po celou dobu závodu musí  následovat jeden 
záb�r pažemi a jeden kop nohama v tomto po�adí. Všechny pohyby 
pažemi musí být sou�asné ve vodorovné poloze bez st�ídavých pohyb�. 

SW 7.3 Paže musí být vytr�eny sou�asn� vp�ed od prsou na hladin� vody, pod ní  
nebo nad vodou. Lokty musí být pono�eny pod vodou s výjimkou 
posledního záb�ru p�ed obrátkou, v pr�b�hu obrátky a p�i posledním 
záb�ru v cíli. Paže se musí vracet zp�t na hladin� nebo pod hladinou. 
Ruce nesmí p�i záb�ru p�ekro�it úrove� ky�lí, s výjimkou prvního tempa 
po startu a po každé obrátce. 

SW 7.4 V pr�b�hu každého celého cyklu (záb�r paží a nohou) musí n�jaká �ást 
hlavy plavce protínat hladinu vody. Hlava plavce musí protnout hladinu 
vody p�ed tím, než se ruce plavce vytá�í sm�rem dovnit� v nejširší �ásti 
druhého záb�ru.Všechny  pohyby nohama musí být  provád�ny sou�asn�
a ve stejné vodorovné rovin� bez st�ídavých pohyb�. 

SW 7.5 Chodidla musí být v aktivní �ásti kopu oto�ena sm�rem ven. N�žkový 
pohyb, st�ídavý kop nebo pohyb nohou sm�rem dol� jako p�i delfínu není 
povolen, s výjimkou pravidla SW 7.1.Chodidla plavce mohou protnout 
hladinu, pokud nenásleduje pohyb sm�rem dol� jako p�i delfínu. 
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SW 7.6 P�i každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout st�ny bazénu 
ob�ma rukama sou�asn� na hladin�, nad ní nebo pod ní. Hlava m�že být 
po posledním záb�ru paží p�ed dohmatem na st�nu potopena za 
p�edpokladu, že protne hladinu vody v n�kterém bod� b�hem posledního 
úplného nebo neúplného tempa p�ed dotykem. 

SW 8 MOTÝLEK 

SW 8.1 Od zahájení prvního záb�ru paží po startu a po každé obrátce musí t�lo 
plavce z�stat v poloze na prsou. Kopy nohou pod vodou v poloze na boku 
jsou povoleny. Je zakázáno v kterékoli fázi se p�etá�et na znak. 

SW 8.2 Plavec musí p�enášet ob� paže vp�ed nad vodou  a vést je vzad sou�asn�
po celou dobu závod� s výjimkou pravidla SW 8.5. 

SW 8.3 Všechny pohyby nohou nahoru a dol� musí být sou�asné. Nohy nebo 
chodidla nemusí být ve stejné rovin�, ale nejsou povoleny st�ídavé 
pohyby. Prsa�ský kop nohama není dovolen. 

SW 8.4 P�i každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout st�ny ob�ma 
rukama sou�asn� na hladin�, nad ní nebo pod ní. Ramena musí z�stat  
ve vodorovné poloze až do okamžiku dohmatu. 

SW 8.5 P�i startu a obrátkách m�že plavec provést jeden nebo více kop� a jeden 
záb�r pažemi pod vodou, musí se však jimi dostat zp�t na hladinu. Plavci 
je dovoleno být zcela pono�en b�hem obrátky a do vzdálenosti 15 m po 
startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout 
hladinu vody a plavec musí z�stat nad hladinou až do další obrátky nebo 
dokon�ení závodu. 

SW 9 POLOHOVÝ ZÁVOD  A POLOHOVÁ ŠTAFETA 

SW 9.1 V polohovém závod� plave závodník �ty�mi plaveckými zp�soby v tomto 
po�adí: motýlek, znak, prsa a volný zp�sob. 

SW 9.2 V polohové štafet� plavou závodníci �ty�mi plaveckými zp�soby v tomto 
po�adí: znak, prsa, motýlek a volný zp�sob. 

SW 9.3 Každou �ást závodu je t�eba dokon�it v souladu s p�íslušným pravidlem 
pro daný plavecký zp�sob. 

SW 10 ZÁVOD 

SW 10.1 Všechny individuelní závody se musí konat odd�len� pro muže a ženy

SW 10.2        V individuelním závod� musí závodník sám uplavat celou tra�. 

SW 10.3 Plavec musí dokon�it závod ve stejné dráze, v jaké startoval. 

SW 10.4 Ve všech disciplínách se musí plavec p�i obrátce dotknout obrátkové 
st�ny bazénu. Obrátku musí provést na st�n�,  není dovoleno odrážet se 
p�i ní ode dna nebo ud�lat krok na dn� bazénu. 

SW 10.5 Postaví-li se závodník b�hem závodu ve volném zp�sobu nebo b�hem 
�ásti štafetového závodu, plavané volným zp�sobem, na dno bazénu, 
nebude diskvalifikován - nesmí však chodit. 

SW 10.6 Je zakázáno tahat se za d�lící lajnu. 
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SW 10.7 P�ekáží-li plavec jinému plavci k�ížením jeho dráhy nebo jinak, musí být 
diskvalifikován. Dojde-li k porušení pravidel úmysln�, oznámí vrchní 
rozhod�í tuto záležitost federaci, která závod organizuje, a �lenskému 
svazu, za který provinivší se plavec závodí. 

SW 10.8 Žádný z plavc� nesmí p�i sout�žích používat nebo nosit na sob� žádný 
prost�edek, který by zvyšoval jeho rychlost, vztlak nebo vytrvalost 
(nap�íklad rukavice, plovací blány, ploutve atd.). M�že však používat 
plavecké brýle. Žádný druh tejpovací pásky na t�le plavce není dovolen. 

 SW 10.9 Každý plavec, který nepat�í do probíhajícího závodu a vstoupí do vody 
d�íve, než všichni závodníci závod dokon�í, bude vylou�en z nejbližšího 
závodu, kterého se má v dané sout�ži zú�astnit. 

SW 10.10 Družstvo pro štafetový závod musí být tvo�eno �ty�mi závodníky. 

SW 10.11 Jestliže p�i štafetovém závod� n�který �len družstva opustí chodidly 
startovní blok d�íve, než se p�edcházející �len  družstva dotkne st�ny, 
bude družstvo diskvalifikováno. 

SW 10.12 Jestliže p�i štafetovém závod� n�který �len družstva, který není ur�en, 
aby plaval p�íslušný úsek, vstoupí do vody v pr�b�hu závodu d�íve, než 
všechna družstva ukon�í závod, bude jeho štafeta diskvalifikována. 

SW 10.13 Sestavu družstva pro štafetový závod a po�adí, v jakém budou závodníci 
plavat, je nutno ur�it ješt� p�ed startem závodu. Každý �len štafety smí v 
jednom závod� nastoupit jen jednou. Složení družstva pro štafetový závod 
m�že být jiné v rozplavbách a jiné ve finále, pokud jsou všichni jeho 
�lenové zapsáni na seznamu plavc� �ádn� p�ihlášených �lenským svazem 
(oddílem - klubem) pro tuto sout�ž. Družstvo, které nepoplave v 
nahlášeném po�adí bude diskvalifikováno. Zm�na sestavy štafety je 
možná jen v p�ípad� písemn� doložené léka�ské omluvy. P�i sout�žích 
v �R se souhlasem VR i bez doložené léka�ské omluvy.

SW 10.14 Každý plavec musí po dokon�ení závodu nebo svého úseku ve 
štafetovém závod� co nejd�íve opustit bazén tak,  aby nep�ekážel jinému 
plavci, který závod dosud nedokon�il. Jinak musí být provinivší se plavec 
diskvalifikován V p�ípad� štafetového závodu musí být diskvalifikováno 
jeho družstvo. 

SW 10.15 Jestliže ohrozí chyba n�kterého plavce nad�ji na úsp�ch jiného plavce, 
má vrchní rozhod�í právo povolit poškozenému plavci start v následující 
rozplavb�. Dojde-li k provin�ní ve finále nebo v poslední rozplavb�, m�že 
vrchní rozhod�í na�ídit opakování závodu. 

SW 10.16 Není povoleno vedení závodníka ani používání za�ízení nebo upravených 
pom�cek sloužících k tomuto ú�elu. 

SW 11 M��ENÍ �ASU 

SW 11.1 �innost automatického �asom�rného za�ízení sledují pov��ení rozhod�í. 
�asy, zaznamenané automatickým �asom�rným za�ízením se použijí  k 
ur�ení vít�ze, umíst�ní ostatních plavc� a ke stanovení �as�, zaplavaných 
na všech drahách. Takto stanovená umíst�ní a �asy mají p�ednost p�ed 
rozhodnutím cílových rozhod�ích a �asom��i��. Dojde-li k poruše 
automatického �asom�rného za�ízení, nebo je-li jasn� prokázáno, že je 
chyba na za�ízení, nebo plavec neuvedl za�ízení v �innost, platí rozhodnutí 
cílových rozhod�ích a záznamy �asom��i�� (viz SW 13.3). 
P�i sout�žích v �R o tom, zda ustanovení tohoto pravidla bylo napln�no, 
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rozhoduje vrchní rozhod�í na návrh vrchního �asom��i�e. Pr�kazem této 
závady je jednozna�ný rozpor mezi výsledky automatického m��ení �asu, 
rozhodnutí rozhod�ích o po�adí v cíli a poloautomaticky resp. ru�n�
m��enými �asy na všech drahách, kterých se uvedený rozpor dotýká, 
p�íp. nápadný rozdíl mezi automatickým a ru�ním �asem (min. 0,5 s).  

SW 11.2 Používá-li se automatické za�ízení, zaznamenávají se výsledky s 
p�esností pouze na 1/100 sekundy. Je-li k dispozici m��ení �asu s 
p�esností na 1/1000 sekundy, t�etí �íslice se nezapisuje ani  nepoužívá ke 
stanovení �asu nebo umíst�ní. Má-li n�kolik plavc� stejný �as na 1/100 
sekundy, mají všichni i stejné umíst�ní. Na elektronické výsledkové tabuli 
sm�jí být zaznamenány �asy s p�esností pouze na 1/100 sekundy. 

SW 11.3 Každé �asom�rné za�ízení, jehož chod ovládá rozhod�í, se pokládá za 
stopky. U sout�ží FINA musí mít použité stopky potvrzení o p�esnosti 
m��ení. Pro sout�že v �R schvaluje použité stopky komise rozhod�ích 
nebo sekce plavání. Ru�n� nam��ené �asy se zaznamenávají na 1/100 
sekundy, p�i sout�žích v �R na 1/10 sekundy. Nepoužije-li se automatické 
�asom�rné za�ízení, ur�í se oficiální ru�n� m��ené �asy takto: 

SW 11.3.1 Nam��í-li dva ze t�í �asom��i�� stejný �as a t�etí �asom��i� jiný, považují 
se za platný oficiální �as shodn� nam��ené údaje. 

SW 11.3.2 Nam��í-li každý ze t�í �asom��i�� jiný �as, považuje se za oficiální platný  
�as ten prost�ední. 

SW 11.3.3 Pokud fungují pouze dvoje stopky ze t�í, je výsledný �as stanoven jako 
pr�m�r obou nam��ených �as�.  

  P�i sout�žích v �R platí:  
 Jestliže byly n�kterému plavci nam��eny dva �asy místo t�í p�i obsazení 
jedním �asom��i�em na dráze a dv�ma náhradními �asom��i�i, platí: 
 - horší �as, jsou-li oba nam��ené �asy od náhradních �asom��i��
 - �as �asom��i�e na dráze, je-li jeden z �as� nam��en jím 

SW 11.4 Dojde-li k diskvalifikaci plavce p�i závod� nebo po n�m, zaznamená se 
jeho diskvalifikace do oficiálních výsledk�, avšak bez uvedení nebo 
vyhlašování �asu a umíst�ní. 

SW 11.5 V p�ípad� diskvalifikace štafety se zaznamenávají do oficiálních výsledk�
�asy správn� zaplavaných úsek� až do okamžiku diskvalifikace. 

SW 11.6 P�i štafetových závodech se do oficiálních výsledk� zaznamenávají �asy 
všech padesátimetrových a stometrových úsek� zahajujících plavc�. 

SW 11.7 Úprava ru�n� nam��ených �as� p�i sout�žích v �R 
Jestliže se �asy zaznamenané �asom��i�i neshodují s po�adím 
stanoveným cílovými rozhod�ími, je nutné �asy upravit. Není dovoleno 
vyhlásit �asy, které nejsou  v souladu s po�adím stanoveným cílovými 
rozhod�ími. Úpravu  provádí vrchní �asom��i�. 

SW 11.7.1 Je-li   �as  druhého  plavce  lepší  než  �as  plavce  prvního,  platí  pro oba 
�as rovný pr�m�ru obou  nam��ených �as�.  P�i po�ítání pr�m�ru �as� se 
5 setin zaokrouhluje na nejbližší nižší desetinu                                                     
(nap�. pr�m�r / 59,6 + 59,3/:2 = 59,45 = 59,4) 

SW 11.7.2 Stejn� se upravuje �as plavce u celého dalšího po�adí, a to i když mají 
plavci cílovými rozhod�ími stanoveno stejné umíst�ní. Porovnávají se        
a pr�m�ry se vypo�ítávají vždy jen pro dv� místa, a to postupn� od 
prvního sm�rem dol�. 
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 P�íklad: 

Po�adí:  Jméno:  �as:
    1.      A   59,6 
    2.      B   59,5 
    3.      C   59,4   
  
Neprovádí se výpo�et aritmetickým pr�m�rem všech t�í �as� tj. (59,6 + 
59,5 + 59,4) : 3 = 178,5 : 3 = 59,5 , nýbrž se upravuje postupn� takto: 
a) pr�m�r A + B tj. (59,6 + 59,5) : 2 = 59,55 = 59,5. Pro oba plavce by m�l 
platit �as 59,5. Tento �as je však horší než �as plavce C. Provede se 
proto dále: 
b) pr�m�r upraveného �asu B a nam��eného �asu C, tj. (59,5 + 59,4) : 2 
= 59,45 = 59,4. Pro B a C by tedy m�l platit upravený �as 59,4, který je 
však lepší než upravený �as A - 59,5, a proto provedeme dále: 
c) pr�m�r upraveného �asu A a upraveného �asu B tj. (59,5 + 59,4) : 2 = 
59,45 = 59,4 

SW 11.7.3 Jde-li o postup do semifinále a finále u plavc� z téže rozplavby, kde �asy 
byly upraveny podle po�adí cílových rozhod�ích, postupují plavci podle 
tohoto po�adí. Jde-li o postup ze dvou, nebo více rozplaveb, postupují 
všichni plavci se stejným �asem. Nesta�í-li po�et drah, musejí se plavci se 
stejným �asem rozplavávat o postup. 

SW 11.7.4 P�i závodech plavaných p�ímo na �as se postupuje takto: 
  a) Plavci plavali v téže rozplavb� a dosáhli stejných �as�, ale 
     cíloví rozhod�í stanovili jejich po�adí; v tomto p�ípad� platí 
    toto po�adí i pro sestavení celkového umíst�ní v disciplin�
  b) Plavci plavali v r�zných rozplavbách a dosáhli stejných �as�.  
   V celkovém umíst�ní budou proto spole�n� na stejných  
   místech. 
  c)   Dva plavci plavali se stejným �asem, v téže rozplavb�  
   (s ur�eným po�adím) a další dosáhli stejného �asu v jiných  
   rozplavbách. V tomto p�ípad� se po�adí ur�ené v jedné  
   rozplavb� ruší a všichni plavci, kte�í dosáhli stejných �as�  
   obsadí stejná místa. 

SW 12 SV�TOVÉ REKORDY 

SW 12.1 Sv�tové rekordy v padesátimetrovém bazénu se uznávají pro následující 
trat� a zp�soby u muž� a žen: 
  Volný zp�sob  50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m 
  Znak  100 a 200 metr�
  Prsa  100 a 200 metr�
  Motýlek  100 a 200 metr�
  Polohový závod  200 a 400 metr�
  Štafeta volný zp�sob         4 x 100 a 4 x 200 metr�
 Polohová štafeta      4 x 100 metr�

SW 12.2 Sv�tové rekordy v p�tadvacetimetrovém bazénu se uznávají pro 
následující trat� a zp�soby u muž� a žen: 
  Volný zp�sob  50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m 
  Znak  50, 100 a 200 metr�
  Prsa  50, 100 a 200 metr�
  Motýlek  50, 100 a 200 metr�
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  Polohový závod  100, 200 a 400 metr�
  Štafeta volný zp�sob         4 x 100 a 4 x 200 metr�
  Polohová štafeta  4 x 100 metr�

SW 12.3 �lenové družstva v závod� štafet musí mít všichni stejnou státní 
p�íslušnost.  

Podrobná ustanovení pro p�ekonání, hlášení a schvalování sv�tových 
rekord� stanoví pravidla FINA SW 12.4 - SW 12.17.  

  Podmínky pro �eské rekordy stanoví Sout�žní �ád plavání �SPS.  . 

SW 13 AUTOMATICKÉ M��ENÍ �ASU 

SW 13.1 Použije-li se p�i sout�ži za�ízení pro automatické m��ení �asu (viz pravidlo 
FR 4), mají takto ur�ená umíst�ní, nam��ené �asy i výsledky kontroly 
správnosti odskok� �len� štafet p�ednost p�ed rozhodnutím rozhod�ích a 
�asy ru�n� nam��enými �asy �asom��i�i. 

SW 13.2 Pokud za�ízení pro automatické m��ení v daném závod� u jednoho nebo 
více plavc� p�i záznamu místa nebo �asu selže, pak: 

SW 13.2.1 Zaznamenají se všechny automaticky nam��ené �asy a automaticky 
ur�ená umíst�ní. 

SW 13.2.2 Zaznamenají se ru�n� nam��ené �asy a umíst�ní ur�ená rozhod�ími. 

SW 13.2.3  Oficiální po�adí bude ur�eno následovn�: 

SW 13.2.3.1  Plavci s �asem a umíst�ním zaznamenaným automatickým za�ízením 
náleží jeho relativní po�adí, p�i porovnávání s ostatními plavci s �asem a 
umíst�ním zaznamenaným automatickým za�ízením v daném závod�. 

SW 13.2.3.2  Plavci, kterému nebylo automatickým za�ízením zaznamenáno umíst�ní, 
ale byl mu automatickým za�ízením zaznamenán �as, bude stanoveno 
jeho relativní po�adí porovnáním jeho �asu nam��eného automatickým 
za�ízením s �asy nam��enými automatickým za�ízením ostatním plavc�m. 

SW 13.2.3.3  Plavci, kterému nebylo automatickým za�ízením zaznamenáno ani 
umíst�ní, ani mu nebyl automatickým za�ízením zaznamenán �as, bude 
stanoveno jeho relativní po�adí podle �asu zaznamenaného 
poloautomatickým za�ízením nebo t�emi digitálními stopkami. 

SW 13.3  Oficiální �as bude ur�en následovn�: 

SW 13.3.1  Oficiální �as je �as všech plavc� s �asem zaznamenaným automatickým 
za�ízením. 

SW 13.3.2  Oficiální �as pro všechny plavce, kte�í nemají �as zaznamenaný 
automatickým za�ízením, je �as zaznamenaný poloautomatickým 
za�ízením nebo t�emi digitálními stopkami.. 

SW 13.4  Pro stanovení relativního po�adí výsledk� kombinovaných rozplaveb 
závodu, postupujte následovn�: 

SW 13.4.1  Relativní po�adí všech plavc� bude stanoveno porovnáním jejich 
oficiálních �as�. 

SW 13.4.2  Pokud plavec má oficielní �as stejný s oficielními �asy jednoho nebo více 
plavc�, všichni plavci mající tento �as musí být v daném závod� na 
stejném míst� (po�adí) 

SW 13.5 P�i závodech v �eské republice se postupuje podle následujících zásad: 
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SW 13.5.1 Dojde-li k poruše elektronického �asom�rného za�ízení, nebo plavec 
neuvedl za�ízení v �innost, nebo je-li jasn� prokázáno, že je chyba na 
za�ízení, nebo plavec uvedl za�ízení v �innost až dalším dotykem, platí 
rozhodnutí cílových rozhod�ích a �asom��i��. 

SW 13.5.2 Plavec nebude klasifikován (pro nedokon�ení závodu), neuvedl-li 
�asom�rné za�ízení v �innost a potvrdí-li �asom��i� na dráze, že se 
plavec nedotkl cílové st�ny. 

SW 13.5.3 Plavec s pouze ru�n� nam��eným �asem nesmí být zvýhodn�n proti 
ostatním plavc�m, jak v umíst�ní v rozplavb�, tak v celkovém umíst�ní. 

SW 13.3.4 O za�azení plavce s pouze ru�n� nam��eným �asem do po�adí a o možné 
úprav� jeho �asu rozhodne vrchní �asom��i� takto: 
  a)  Do záznamu �asom�rného za�ízení se za�adí plavec B s pouze 
    ru�n� nam��eným �asem, podle po�adí stanoveném cílovými  
   rozhod�ími (A,B,C); 
  b)  Ru�n� nam��ený �as plavce B bude zapsán beze zm�ny,  
   jestliže �as p�edcházejícího plavce A podle �asomíry je lepší a  
   �as následujícího plavce C podle �asomíry horší (p�íklad:  
   A-59,56; B- 59,3; C - 59,31; pak B - 59,3 bez úpravy) 
  c)  Ru�n� nam��ený �as plavce B bude upraven na �as o jednu  
   setinu horší než je �as p�edcházejícího plavce A s �asem  
   podle �asomíry, pokud tento �as bude horší než �as B ru�n�  
   nam��ený (p�íklad: A - 59,26; B - 59,2; C: 59,31, pak upravený 
   59,27) 
  d)  Ru�n� nam��ený �as plavce B bude upraven na �as o jednu  
   setinu lepší než �as následujícího plavce C s �asem podle  
   �asomíry, pokud i tento �as bude lepší než �as B ru�n�  
   nam��ený (p�íklad: A - 59,26; B - 59,3; C: 59,29, pak upravený 
   59,28) 
  e) Za�azení plavce s pouze ru�n� nam��eným �asem do  
   celkového po�adí a možnou další úpravu jeho �asu, provede  
   vrchní �asom��i� s p�ihlédnutím k  ru�n� nam��eným �as�m  
   plavc� z ostatních rozplaveb podle odstavce   b) až d) (p�íklad:  
   A - 59,26; B - 59,2 - upravený 59,27; E z jiné rozplavby 59,2 -  
   podle �asomíry 59,28; C - 59,31; výsledné po�adí a �asy: A -  
   59,26; E - 59,28; B - další úprava 59,29; C - 59,31) 
V ostatních p�ípadech rozhodne vrchní �asom��i� v souladu s pravidlem 
SW 11.7. 
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