ýESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTģ

OBSAH
Úvod

2

Všeobecná pravidla
GR 0
ěízení pl. sportĤ
GR 1
OprávnČnost soutČží
GR 2
Mezinárodní vztahy
GR 3
SoutČže v zahraniþí
GR 4
NeoprávnČné vztahy
GR 5
Plavecké úbory
GR 6
Reklama
GR 7
Diskvalifikace a umístČní
GR 8
Zákaz kouĜení
GR 9
Olympijské hry MS, ME a všeob. pravidla pro soutČže FINA

3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5

Základní ustanovení
BL 7
Reklama
BL 8
Plavecké úbory

6
6
6

Pravidla pro vybavení závodištČ
FR 2
Plavecké bazény

6
6

Pravidla plavání
SW 1
ěízení závodĤ
SW 2
Sbor rozhodþích
SW 3
PĜidČlení drah v rozplavbách, semifinále a ve finále
SW 4
Start
SW 5
Volný zpĤsob
SW 6
Znak
SW 7
Prsa
SW 8
Motýlek
SW 9
Polohový závod a polohová štafeta
SW 10
Závod
SW 11
MČĜení þasu
SW 12
SvČtové rekordy
SW 13
Automatické mČĜení þasu

7
7
9
13
14
15
16
16
17
17
17
18
20
21

-1-

ýESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTģ

ÚVOD
Tato pravidla jsou pĜekladem Pravidel FINA ve znČní roþenky FINA 2009 - 2013 pouze s
nezbytnými doplĖky pro uplatnČní pravidel v domácích soutČžích.
Použili jsme proto i oznaþení a þíslování jednotlivých pravidel dle originální verze. Tam,
kde se pravidla FINA pĜíliš vČnují specifickým otázkám mistrovství svČta nebo
olympijských her, uvádíme v textu pravidel jen název s odkazem na plný text, který je k
dispozici v sekretariátu ýSPS nebo na www.fina.org.
I když je to uvedeno hned v první þásti pravidel, upozorĖujeme na to, že pravidla jsou
závazná pro všechny, kteĜí poĜádají plavecké závody, i když nejsou þleny svazu. Na
tomto místČ je nutné upozornit, že pro poĜádání a úþast v soutČžích platí vedle Pravidel
plavání i další pĜedpisy ýSPS, zejména SoutČžní Ĝád plavání, Registraþní Ĝád a
PĜestupní Ĝád. Tyto pĜedpisy vydává ýSPS 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 soutČže v plavání,
plavání na otevĜených vodách, skocích do vody, vodním pólu a synchronizovaném
plavání.
Výklad pravidel FINA, nebo kterékoliv jiné otázky, pro níž není v pravidlech FINA
ustanovení, pĜísluší kongresu FINA, jehož rozhodnutí je koneþné.
FINA uznává "národní" úpravy pravidel pro soutČže, poĜádané þlenskými federacemi,
ale doporuþuje všem svým þlenĤm držet se co nejvíce textu pravidel FINA.
Tato pravidla jsou závazná pro všechny oddíly (kluby) a þleny ýeského svazu
plaveckých sportĤ. Veškeré soutČže v plavání, poĜádané v ýR se musí tČmito pravidly
Ĝídit, bez ohledu na to, která organizace soutČž poĜádá. Výklad pravidel provádí Výkonný
výbor ýSPS.

GR 0

ěÍZENÍ PLAVECKÝCH SPORTģ

GR 0.1

V celosvČtovém mČĜítku je jediným oprávnČným orgánem pro vrcholné
Ĝízení
plaveckých sportĤ (plavání, skoky
do vody, vodní pólo,
synchronizované plavání, plavání na otevĜených vodách a soutČže
masters) Mezinárodní plavecká federace (Federation Internationale de
Natation - FINA).

GR 0.2

V EvropČ je oprávnČným orgánem pro Ĝízení plaveckých sportĤ Evropská
liga plavání (Ligue Europénne de Natation ).

GR 0.3

V ýeské republice je oprávnČným orgánem pro Ĝízení plaveckých sportĤ
(plavání, skoky do vody, synchronizované plavání, dálkové a zimní plavání
a soutČže masters) ýeský svaz plaveckých sportĤ (ýSPS).

GR 1

OPRÁVNċNOST SOUTċŽENÍ

GR 1.1

Každý závodník, který se chce zúþastnit soutČží, musí být registrován u
své národní federace (viz. Registraþní Ĝád ýSPS).

GR 2

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Pravidlo stanoví podmínky pro þlenství klubĤ a jednotlivcĤ v
národních
federacích a úþast v mezinárodních soutČžích vþetnČ
postupu pĜi zmČnČ státní pĜíslušnosti.

GR 2.3

Závodník, který se doþasnČ nebo trvale pĜestČhuje do jiné zemČ, mĤže
být þlenem klubu plavecké federace nové zemČ svého bydlištČ. (viz
Registraþní a PĜestupní Ĝád ýSPS).

GR 3

SOUTċŽE V ZAHRANIýÍ

GR 3.1.

SoutČží v zahraniþí se mĤže zúþastnit jen závodník, který je þlenem
plavecké federace své zemČ. Toto pravidlo se vztahuje rovnČž na
rozhodþí, þinovníky, trenéry a vedoucí.
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GR 3.2.

Všechny soutČže musí být povoleny þlenskou plaveckou federací v zemi
konání soutČže a všichni úþastníci soutČže musí mít povolení ke startu od
své národní federace (viz SoutČžní Ĝád ýSPS).

GR 3.3.

V pĜípadČ sporu, jsou rozhodující pravidla a Ĝády té federace nebo
kontinentální organizace, v jejíž pravomoci se soutČž poĜádá. Výjimku
tvoĜí olympijské hry a mistrovství svČta a soutČže FINA, kde platí pravidla
FINA.

GR 4

NEOPRÁVNċNÉ VZTAHY
Pravidlo zakazuje úþast v soutČžích, poĜádaných zemí, která není
þlenem FINA resp. má pozastavené þlenství a sankce za nedodržení
tohoto zákazu resp. jiná porušení pravidel ze strany þlenských federací.

GR 5

PLAVECKÉ ÚBORY

GR 5.1

Závodníci musí mít pĜi všech plaveckých soutČžích Ĝádný úbor vhodný pro
plavecké soutČže/plavky, þepiþky, brýle/, na kterých nesmí mít žádné
nevhodné znaky.

GR 5.2

Látka plaveckého úboru musí být z neprĤhledného materiálu.

GR 5.3

Vrchní rozhodþí má právo vylouþit ze soutČže závodníka v nevhodném
úboru a s nevhodným tetováním na tČle závodníka neodpovídajícím tČmto
pravidlĤm.

GR 5.4

PĜedtím, než je plavecký úbor nové konstrukce, vzhledu nebo vyrobený z
nového materiálu použit v závodech, musí takový úbor pĜedložit výrobce
FINA a obdržet její schválení.




        !

GR 6

REKLAMA

GR 6.1

Reklama ve formČ oznaþení výrobce plaveckého obleþení tj. plavek
þepiþky brýlí a sportovního obleþení oficiálního obleþení, sportovního
obutí, ruþníku a sportovních kabel se Ĝídí pravidly BL 7. Dvoudílné plavky
jsou považovány vzhledem k reklamČ za jeden úbor. Jako reklama se
nepovažuje jméno závodníka, vlajka a znak státu za který závodník plave.

GR 6.2

Jakákoliv reklama na tČle závodníka není dovolena

GR 6.3

Reklama na tabák a alkohol je zakázána .

GR 6.4

Pro soutČže poĜádané LEN stanoví LEN vlastní pravidla pro reklamu, ale
v souladu s pravidlem GR 6.1

GR 6.5

Pro soutČže, poĜádané v ýeské republice mĤže ýSPS stanovit vlastní
omezení reklam, které vydá formou závazného pĜedpisu a vhodnou
formou zveĜejní.

GR 7

DISKVALIFIKACE A UMÍSTċNÍ

GR 7.1

Každý pĜihlášený závodník mĤže být nahrazen na technické poradČ jiným
pĜihlášeným závodníkem.

GR 7.2

Závodníci nebo družstvo mohou ve všech soutČžích, s výjimkou vodního
póla, odvolat svoji úþast v semifinále nebo finále, do kterého se
kvalifikovali, a to do 30 minut od vyhlášení výsledkĤ rozplaveb nebo
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semifinále. Odhláška závodníka mimo stanovené termíny nebo
nenastoupení ke startu se trestá pokutou (v soutČžích FINA 100,- SFr za
jednotlivce a 200,- SFr za štafetu). Finanþní plnČní pĜi soutČžích v ýR
stanoví SoutČžní Ĝád pĜíp. rozpis soutČže.
GR 7.3

týká se pouze vodního póla

GR 7.4

Je-li závodník, který se zúþastnil semifinálové nebo finálové soutČže v
plavání, skocích do vody, nebo synchronizovaném plavání, diskvalifikován
z jakéhokoli dĤvodu, vþetnČ lékaĜské kontroly, bude jeho umístČní
pĜiznáno nejbližšímu dalšímu závodníkovi v poĜadí a všichni následující
závodníci ve finále postoupí o jedno místo. Dojde-li k diskvalifikaci po
udČlení cen, budou ceny vráceny a pĜedány dalším závodníkĤm.

GR 7.5

Pokud se závodník dopustí pĜestupku po chybČ rozhodþího, mĤže
závodníkovi být tento pĜestupek prominut.

GR 8

ZÁKAZ KOUěENÍ
PĜi všech mezinárodních soutČžích a soutČžích konaných v ýR platí
zákaz kouĜení v prostorách urþených pro závodníky, a to jak pĜed soutČží,
tak v jejím prĤbČhu.

GR 9

OLYMPIJSKÉ HRY, MISTROVSTVÍ SVċTA, MISTROVSTVÍ
EVROPY A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO SOUTċŽE FINA

GR 9.1

Organizace

GR 9.1.1

Pouze FINA má právo organizovat mistrovství svČta a závody FINA a
pouze LEN mistrovství Evropy v plavání, skocích do vody, vodním pólu,
synchronizovaném plavání a plavání v otevĜených vodách.

GR 9.1.2

Bureau FINA resp. LEN je zmocnČn stanovit pravidla a pĜedpisy pro
úspČšný prĤbČh tČchto mistrovství.

GR 9.1.3

Podmínky pro organizaci soutČží v ýR stanoví SoutČžní Ĝád ýSPS
a SportovnČ technické dokumenty (STD) pĜíslušného roku.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
BL 7

REKLAMA

BL 7.1.1

Plavky
Je povolena jedna reklama výrobce maximálnČ do 20 cm þtvereþních na
jednodílných plavkách. Na dvoudílných plavkách je dovolena jedna
reklama výrobce maximálnČ do 20 cm þtvereþních na každé þásti plavek.
− je povolena jedna vlajka, jeden název zemČ, nebo znak zemČ
maximálnČ do 20 cm þtvereþních
− je povolena jedna reklama sponzora do maximálnČ 20 cm þtvereþních

BL 7.1.2

ýepiþky
− je povolena jedna reklama výrobce maximálnČ do 20 cm þtvereþních
na þepiþce vpĜedu
− je povolena vlajka a název zemČ, znak zemČ po jedné stranČ þepiþky
maximálnČ do 32 cm þtvereþních
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−
BL 7.1.3

je povoleno jméno plavce maximálnČ 20 cm þtvereþních na té stejné
stranČ þepiþky

Brýle
− jsou povoleny 2 reklamy výrobce maximálnČ do 6 cm þtvereþních, 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 nejménČ 12 mČsícĤ pĜed tČmito závody, respektivČ
soutČžemi. KromČ toho musí být dostupné od 1. ledna pĜed rokem
zahájení OH a MS.

BL 8.2

V plaveckých soutČžích smí plavci nosit pouze jedny plavky skládající se
z jedné nebo dvou þástí. Žádné další prvky jako návleky na paže þi nohy
nemohou být považovány za souþást 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 materiálĤ.

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTċ
Pravidla FINA pro vybavení závodištČ (FR) stanovují základní rozmČry plaveckých
bazénĤ a pĜedpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazénĤ pro Olympijské
hry a Mistrovství svČta, tak i všech ostatní bazénĤ s cílem zajistit regulérnost plaveckých
soutČží. Celá pravidla jsou k dispozici v originálním znČní na www.fina.org

FR 2

PLAVECKÉ BAZÉNY

FR 2.1

Délka

FR 2.1.1

50,0 metrĤ. Používají-li se dotykové panely automatického þasomČrného
zaĜízení na startovní i na obrátkové stranČ bazénu, musí být celková délka
bazénu mezi obČma panely 50,0 metrĤ.

FR 2.1.2

25,0 metrĤ. Používají-li se dotykové panely automatického þasomČrného
zaĜízení na startovní i na obrátkové stranČ bazénu, musí být celková délka
bazénu mezi obČma panely 25,0 metrĤ.

FR 2.2

RozmČrové 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 stČn 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 stČn ve vzdálenosti od
0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody.

FR 2.5

Dráhy musí být nejménČ 2,0 m široké, na vnČjších stranách první a
poslední dráhy musí zbývat pruh o šíĜce nejménČ 0,2 m.

FR 2.6

DČlící lana musí být natažena po celé délce dráhy a oba jejich konce
uchyceny na držáky zapuštČné v koncových stČnách bazénu. DČlící lana
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jsou opatĜena plováky o prĤmČru minimálnČ 0,05 m a maximálnČ 0,15 m,
umístČnými tČsnČ vedle sebe. Plováky do vzdálenosti 5,0 m od obou
obrátkových stČn bazénu se musí lišit barvou od ostatních plovákĤ. Mezi
dráhami nesmí být více než jedno dČlící lano. DČlící lana musí být pevnČ
napnuta.
FR 2.7

Startovní bloky musí být tuhé a nepružné. Výška startovních blokĤ nad
hladinou vody musí být od 0,5 m do 0,75 m. Povrch startovních blokĤ
musí mít plochu nejménČ 0,5 m x 0,5 m a musí být opatĜen neklouzavým
materiálem. Jeho sklon mĤže dosahovat nejvýše 10°. Bloky mohou mít
nastavitelnou zadní opČrku. Bloky musí být konstruovány tak, aby se
plavec mohl pĜi startu pĜidržet vpĜedu a po stranách. PĜi pĜekroþení
tloušĢky startovních blokĤ 0,04 m se doporuþuje, aby na nich byly z obou
boþních stran úchyty široké nejménČ 0,1 m a aby pĜední strana bloku byla
v šíĜce 0,4 m vyĜíznuta do hloubky 0,03 m od povrchu blokĤ. Držadla
(madla) pro start na znak musí být umístČna ve výšce od 0,3 m do 0,6 m
nad hladinou vody. Musí být rovnobČžná s povrchem þelní stČny bazénu a
nesmČjí z ní vyþnívat. Na stranČ bazénu, kde jsou instalovány startovní
bloky, musí být hloubka vody ve vzdálenosti 1,0 m až 6,0 m od koncové
stČny minimálnČ 1,35 m.

FR 2.8

ýíslování - Každý startovní blok musí být na všech þtyĜech stranách
výraznČ oznaþen jasnČ viditelným þíslem. Dráha þíslo 1 nebo 0 je
umístČna na pravé stranČ pĜi pohledu ze startovní plošiny. Dotykové
panely mohou být oþíslovány v horní þásti.

FR 2.9

Ukazatele znakové obrátky - Lano s praporky musí být zavČšeno napĜíþ
bazénu ve výšce nejménČ 1,8 m a nejvýše 2,5 m nad hladinou vody na
pevných stojanech, umístČných 5,0 m od obou koncových stČn bazénu.
Ve vzdálenosti 15,0 m od obou koncových stČnu musí být na obou
stranách bazénu umístČny výrazné znaþky a podle možnosti i výrazné
oznaþení na dČlících lanech.

FR 2.10

Lano pro zachycení chybného startu musí být zavČšeno napĜíþ bazénu
nejménČ 1,2 m nad hladinou vody na pevných stojanech ve vzdálenosti
15,0 m od startovní stČny. Lano musí být na stojanech uchyceno takovým
zpĤsobem, aby je bylo možno rychle uvolnit. PĜi spuštČní musí lano úþinnČ
pokrýt všechny dráhy.

FR 2.11

Teplota vody musí být 25° - 28° Celsia. Hladina vody v bazénu m usí být
bČhem soutČže udržována na stálé úrovni. Pohyb vody nesmí být
viditelný. Pro dodržení hygienických pĜedpisĤ, platných ve vČtšinČ zemí, je
povoleno vtékání a odtékání vody, pokud nevyvolá pozorovatelné
proudČní nebo víĜení.

PRAVIDLA PLAVÁNÍ
SW 1

ěÍZENÍ ZÁVODģ

SW 1.1

V pravomoci Ĝídící komise, jmenované výborem FINA (FINA Bureau), je
rozhodování o všech záležitostech, u kterých pravidla výslovnČ neurþují,
že o nich rozhoduje vrchní rozhodþí, rozhodþí nebo jiní þinovníci. ěídící
komise má také pravomoc odložit konání závodu a vydávat další pokyny v
souladu s pravidly.
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Práva a povinnosti poĜadatele resp. Ĝídícího orgánu u soutČží v ýeské
republice stanoví SoutČžní Ĝád plavání, vydaný ýSPS.
SW 1.2

PĜi olympijských hrách, mistrovství svČta a svČtovém poháru jmenuje
FINA sbor rozhodþích minimálnČ v tomto složení :
vrchní rozhodþí (1)
kontrolor technického zabezpeþení (1)
startéĜi (2)
vrchní obrátkoví rozhodþí (2, 1 na každém konci bazénu)
obrátkoví rozhodþí (po 1 na každém konci dráhy)
rozhodþí plaveckých zpĤsobĤ (4)
vrchní þasomČĜiþ (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 Ĝídící orgán sbor
rozhodþích ve stejném poþtu þinovníkĤ

SW 1.2.3

Není-li k dispozici zaĜízení pro automatické mČĜení þasu, musí je nahradit
vrchní þasomČĜiþ, 3 þasomČĜiþi na každou dráhu a další dva þasomČĜiþi.

SW 1.2.4

Vrchní cílový rozhodþí a cíloví rozhodþí jsou vyžadování pokud není
k dispozici automatické zaĜízení pro mČĜení þasu a nebo 3 þasomČĜiþi
s digitálními stopkami pro každou dráhu

SW 1.2.5.1

Pro mistrovské soutČže v ýR jmenuje sekce plavání následující sbor
rozhodþích (pĜi použití elektronického mČĜení þasu):
vrchní rozhodþí (2)
vrchní þasomČĜiþ (2) - z toho jeden zodpovídá za poþítaþové
zpracování výsledkĤ
startér (2)
þasomČĜiþi (1 pro každou dráhu)
vrchní cílový rozhodþí (1)
cíloví rozhodþí (1 na každé stranČ)
vrchní obrátkový rozhodþí (1)
obrátkoví rozhodþí (1 pro každou dráhu)
rozhodþí plaveckých zpĤsobĤ (2)
hlasatel (1)
vedoucí protokolu (1)
rozhodþí elektronického þasomČrného zaĜízení (1)
pomocný startér (1)

SW 1.2.5.2

PĜi soutČžích v ýeské republice jmenuje poĜadatel tento minimální sbor
rozhodþích“
vrchní rozhodþí (1)
vrchní þasomČĜiþ (1)
startér (1) pozn.: mĤže být souþasnČ jako druhý rozhodþí
plaveckých zpĤsobĤ.
þasomČĜiþi (1 pro každou dráhu)
vrchní cílový rozhodþí (1)
cíloví rozhodþí (1 na každé stranČ)
obrátkoví rozhodþí (1 na každé 2 dráhy)
rozhodþí plaveckých zpĤsobĤ (1)
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SW 1.2.6

Pokud není ve výjimeþných pĜípadech pĜi MýR použito elektronické
mČĜení þasu, jmenuje sekce plavání sbor rozhodþích podle pravidla SW
1.2.5.1 s následujícími úpravami:
þasomČĜiþi (3 pro každou dráhu + 2 náhradní þasomČĜiþi)
cíloví rozhodþí (2 na každé stranČ)

SW 1.3

Plavecký bazén, kde se mají konat závody olympijských her a mistrovství
svČta, a jeho technické zaĜízení musí být v dostateþném þasovém
pĜedstihu pĜed konáním závodĤ schválen delegátem FINA ve spolupráci s
þlenem technické komise plavání (Technical Swimming Committee).

SW 1.4

Používá-li televize videozaĜízení pro záznam pod vodou, musí být
ovládáno dálkovČ. ZaĜízení nesmí bránit plavcĤm ve výhledu ani pĜekážet
pĜi plavání, mČnit rozmČry a uspoĜádání bazénu nebo narušovat
pĜedepsané znaþení dle pravidel FINA.

SW 2

SBOR ROZHODýÍCH

SW 2.1

Vrchní rozhodþí

SW 2.1.1

Vrchní rozhodþí plnČ Ĝídí a kontroluje všechny rozhodþí, informuje je o
všech zvláštních ustanoveních, vþetnČ rozpisĤ, platných pro dané závody.
UplatĖuje pĜi tom pravidla a rozhodnutí FINA (ýSPS). Rozhoduje ve všech
otázkách, týkajících se vlastního prĤbČhu soutČže, discipliny nebo závodu,
jejichž koneþné Ĝešení není upraveno pravidly nebo rozpisem soutČže.

SW 2.1.2

Vrchní rozhodþí je oprávnČn kdykoli zasahovat do závodu s cílem zajistit
dodržování pravidel FINA (ýSPS). Posuzuje všechny protesty, týkající se
probíhající soutČže, pokud tato pravomoc není svČĜena jury.

SW 2.1.3

Neshoduje-li se rozhodnutí vrchního cílového rozhodþího s namČĜenými
þasy, rozhoduje o umístČní závodníkĤ s koneþnou platností vrchní
rozhodþí. Je-li k dispozici a v provozu zaĜízení pro automatické mČĜení
þasu, používá se v souladu s pravidlem SW 13.

SW 2.1.4

Vrchní rozhodþí zajistí, aby všichni potĜební rozhodþí byli pĜed zahájením
závodu na svých místech. MĤže povČĜit náhradníky za rozhodþí
nepĜítomné, neschopné pĤsobit v dané funkci, nebo ty, u nichž se zjistí, že
nepracují dobĜe. Považuje-li to za potĜebné, mĤže povČĜit výkonem funkce
i další rozhodþí.

SW 2.1.5

PĜed každým startem vrchní rozhodþí signalizuje krátkými
hvizdy
plavcĤm, že se mají svléknout do plavek, na následující dlouhý hvizd mají
závodníci zaujmout svá místa na startovních blocích. PĜi závodČ na znak a
pĜi polohové štafetČ musí závodníci ihned skoþit do vody a pĜi druhém
dlouhém hvizdu se neprodlenČ pĜipravit ke startu (uchopit se madel).
Jakmile jsou plavci a rozhodþí pĜipraveni ke startu, dá vrchní rozhodþí
napjatou paží znamení startérovi k provedení startu. Paži nechá
vztyþenou do doby provedení startu.

SW 2.1.6

Vrchní rozhodþí mĤže diskvalifikovat
každého plavce za porušení
pravidel, které sám zpozoroval. Vrchní rozhodþí mĤže také diskvalifikovat
plavce za porušení pravidel, které mu bylo oznámeno jiným delegovaným
rozhodþím. Rozhodnutí vrchního rozhodþího podléhají všechny
diskvalifikace.

SW 2.2

Kontrolor technického zabezpeþení
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Týká se soutČží FINA a LEN,. Je zodpovČdný za þinnost automatického
þasomČrného zaĜízení vþetnČ video – backup systému, provádí kontrolu
pĜedávek štafet, kontrolu odhlášek a vytištČných výsledkĤ.
SW 2.3

Startér

SW 2.3.1

Startér plnČ Ĝídí závod od okamžiku, kdy mu byl vrchním rozhodþím
pĜedán (SW 2.1.5), až do provedení startu. Start musí probČhnout v
souladu s pravidlem SW 4.

SW 2.3.2

Startér oznámí vrchnímu rozhodþímu plavce, kteĜí zdržují start, svévolnČ
nerespektují jeho pokyny, þi se jinak nevhodnČ chovají na startu.
Diskvalifikovat plavce za zdržování, svévolné neuposlechnutí pokynĤ nebo
nevhodné chování mĤže jen vrchní rozhodþí. Taková diskvalifikace se
nepovažuje za chybný start.

SW 2.3.3

Startér je oprávnČn urþit je-li start správný, rozhodnutí podléhá pouze
vrchnímu rozhodþímu.
Jestliže pĜi použití pravidla dvou startĤ nebyl podle názoru startéra první
start proveden správnČ, vrátí plavce po startovním signálu zpČt.

SW 2.3.4

Startér stojí pĜi startu po stranČ bazénu pĜibližnČ pČt metrĤ od startovní
stČny tak, aby jej þasomČĜiþi vidČli a závodníci i rozhodþí slyšeli startovní
povel.
Pozn.: PĜi znakovém startu stojí na úrovni startovní stČny.

SW 2.4

Pomocný startér

SW 2.4.1

Pomocný startér shromáždí plavce pĜed každým závodem a organizuje
jejich pĜíchod na startovní plošinu.

SW 2.4.2

Pomocný startér oznámí vrchnímu rozhodþímu jakékoliv porušení pravidla
o reklamČ (GR 6 a BL 7) a plaveckých úborech (BL 8) a nepĜítomnost
plavce po výzvČ k prezentaci.

SW 2.5

Vrchní obrátkový rozhodþí

SW 2.5.1

Vrchní obrátkový rozhodþí Ĝídí obrátkové rozhodþí a sleduje správné
plnČní jejich povinností v prĤbČhu soutČže.

SW 2.5.2

Vrchní obrátkový rozhodþí pĜevezme hlášení o jakémkoliv porušení
pravidel, které zpozorovali obrátkoví rozhodþí a ihned je pĜedá vrchnímu
rozhodþímu.

SW 2.6

Obrátkoví rozhodþí

SW 2.6.1

Na každé stranČ bazénu sleduje obrátky vždy jeden obrátkový rozhodþí
pro každou dráhu. PĜi soutČžích v ýR mĤže být na startovní stranČ touto
funkcí povČĜen þasomČĜiþ.

SW 2.6.2

Obrátkoví rozhodþí sledují dodržování pĜíslušných pravidel pro obrátky,
poþínaje zaþátkem posledního zábČru pažemi pĜed dotykem na stČnČ a
konþe dokonþením prvního zábČru pažemi po obrátce. Obrátkoví rozhodþí
na startovní stranČ sledují dodržování pĜíslušných pravidel od startu až po
dokonþení prvního zábČru pažemi po startu. Obrátkoví rozhodþí na cílové
stranČ bazénu sledují také ukonþení závodu podle pravidel, platných pro
pĜíslušnou disciplinu.

SW 2.6.3

V závodech jednotlivcĤ na 800 a 1500 metrĤ volný zpĤsob obrátkoví
rozhodþí na obrátkové stranČ bazénu zaznamenávají poþet uplavaných
délek bazénu a informují plavce o zbývajícím poþtu délek bazénu pomocí
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tabulek s þísly. Je možno použít poloautomatické elektronické zaĜízení
vþetnČ podvodního displeje.
SW 2.6.4

Obrátkový rozhodþí na startovní stranČ bazénu pĜi závodech jednotlivcĤ
na 800 a 1500 m volný zpĤsob musí dát zvukový signál, jakmile plavci v
jeho dráze zbývají dvČ délky plus pČt metrĤ do cíle. Signál mĤže být
zopakován po obrátce, dokud plavec nedoplave k 5ti metrové znaþce na
lajnČ. Signál mĤže být dán píšĢalou nebo zvoncem.

SW 2.6.5

Obrátkový rozhodþí na startovní stranČ bazénu rozhoduje pĜi štafetových
závodech, zda se startující plavec dotýká startovního bloku v okamžiku,
kdy se pĜedcházející závodník jeho družstva dotkne startovní stČny.
Použije-li se automatické zaĜízení pro mČĜení þasu s posuzováním
odskoku pĜi štafetách, musí být v souladu s ustanovením pravidla SW
13.1.

SW 2.6.6

Obrátkoví rozhodþí musí ohlásit jakékoliv porušení pravidel na
podepsaných lístcích s oznaþením závodu, þísla dráhy a druhu porušení
pravidel, které doruþí vrchnímu obrátkovému rozhodþímu. Ten neprodlenČ
tuto skuteþnost musí ohlásit vrchnímu rozhodþímu.

SW 2.7

Rozhodþí plaveckých zpĤsobĤ

SW 2.7.1

Rozhodþí plaveckých zpĤsobĤ se v prĤbČhu závodu pohybují po obou
delších stranách bazénu.

SW 2.7.2

Rozhodþí plaveckých zpĤsobĤ sledují dodržování pĜíslušných pravidel pro
daný plavecký zpĤsob. ZároveĖ sledují také správnost provedení obrátek
a dohmatĤ v cíli a tím pomáhají obrátkovým rozhodþím.

SW 2.7.3

Jakékoli porušení pravidel hlásí rozhodþí plaveckých zpĤsobĤ
rozhodþímu písemnČ s uvedením závodu, þísla dráhy, jména
pĜestupku.
Není-li urþen zvláštní rozhodþí pro obsluhu záchytného lana,
záchytné lano, které spustí pĜi chybném startu na pokyn
rozhodþího.

vrchnímu
plavce a
obsluhují
vrchního

SW 2.8

Vrchní þasomČĜiþ

SW 2.8.1

Vrchní þasomČĜiþ urþuje þasomČĜiþĤm dráhy, za nČž budou odpovídat.
Není-li použito automatické þasomČrné zaĜízení, musí být urþeni tĜi
þasomČĜiþi pro každou dráhu. Pokud není použito automatické þasomČrné
zaĜízení je tĜeba urþit ještČ dva náhradní þasomČĜiþe, kteĜí nahradí
þasomČĜiþe, jehož stopky se nerozbČhly nebo se zastavily bČhem závodu,
nebo který není z jakéhokoli jiného dĤvodu schopen mČĜit þas. Použije-li
se trojích digitálních stopek na každé dráze, urþuje se výsledné umístČní
podle þasĤ.

SW 2.8.2

Vrchní þasomČĜiþ u sebe soustĜedí tiskopisy (startovní lístky) od všech
þasomČĜiþĤ, na nichž je zaznamenán þas i meziþasy. V pĜípadČ potĜeby
má právo kontrolovat stopky þasomČĜiþĤ.

SW 2.8.3

Vrchní þasomČĜiþ zaznamená nebo pĜekontroluje namČĜený þas, zapsaný
na
startovním
lístku
pro
každou
dráhu.
PĜi soutČžích v ýR kontroluje rovnČž, zda namČĜené þasy odpovídají
stanovenému poĜadí cílovými rozhodþími.

SW 2.9

ýasomČĜiþi

SW 2.9.1

ýasomČĜiþ mČĜí þas plavce na dráze, která mu byla pĜidČlena, v souladu s
ustanovením pravidla SW 11.3. PĜi použití automatického nebo
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poloautomatického þasomČrného zaĜízení spíná spínací tlaþítko pĜi dotyku
v cíli, nebo pĜi obrátce dle pokynĤ VR.
PĜi soutČžích v ýeské republice þasomČĜiþ zároveĖ vykonává funkci
obrátkového rozhodþího na startovní stranČ bazénu dle pravidla SW 2.6.
SW 2.9.2

ýasomČĜiþ spustí stopky pĜi startovním povelu a zastaví je, jakmile plavec
v jeho dráze ukonþí závod. PĜi závodech 100 metrĤ a delších mČĜí a
zaznamenává meziþasy. (Vrchní þasomČĜiþ mĤže rozhodnout, že pĜi
závodech na 25 m bazénu mČĜí þasomČĜiþi meziþasy na každých 50 m.)

SW 2.9.3

Ihned po ukonþení závodu zapíší þasomČĜiþi v každé dráze þasy ze svých
stopek na startovní lístek, který pĜedají vrchnímu þasomČĜiþi. Na vyzvání
vrchního rozhodþího nebo vrchního þasomČĜiþe pĜedloží stopky ke
kontrole. ýasomČĜiþ vynuluje stopky až na dlouhý hvizd vrchního
rozhodþího.

SW 2.9.4

Jestliže není k dispozici videozaĜízení, musí být dráhy obsazeny
þasomČĜiþi stejnČ jako pĜi ruþním mČĜení (3 na každé dráze). Pro soutČže
v ýR platí ustanovení pravidla SW 1.2.5.

SW 2.9.5

Náhradní þasomČĜiþ mČĜí vždy þas prvního závodníka pĜerušovacím
zaĜízením a þas posledního závodníka zastavením stopek, pokud mu
vrchní rozhodþí nedá jiný pokyn.
Na pokyn vrchního rozhodþího nahradí þasomČĜiþe, jehož stopky se
nerozbČhly nebo zastavily bČhem závodu, nebo þasomČĜiþe, který není z
jakéhokoliv dĤvodu schopen mČĜit þas.

SW 2.10

Vrchní cílový rozhodþí

SW 2.10.1

Vrchní cílový rozhodþí pĜidČlí místo každému cílovému rozhodþímu a urþí,
o kterém poĜadí v cíli má rozhodovat.

SW 2.10.2

Vrchní cílový rozhodþí po závodČ shromáždí podepsané cílové záznamy s
výsledky od všech cílových rozhodþích a stanoví výsledné umístČní, které
pĜedá
pĜímo vrchnímu rozhodþímu (pĜi soutČžích v ýR vrchnímu
þasomČĜiþi).

SW 2.10.3

Používá-li se ke stanovení koneþného poĜadí zaĜízení pro automatické
mČĜení þasu, musí vrchní cílový rozhodþí ohlásit po každém závodČ
poĜadí zaznamenané tímto zaĜízením.

SW 2.10.4

Výsledné poĜadí se urþí následujícím zpĤsobem:
a) shoduje-li se poĜadí zaznamenané všemi cílovými rozhodþími
nebo jejich absolutní vČtšinou, platí toto poĜadí
b) shoduje-li se poĜadí alespoĖ relativní vČtšiny rozhodþích, platí
toto poĜadí
c) není-li dosaženo na jednotlivých místech alespoĖ relativní
vČtšiny, pĜidá vrchní cílový rozhodþí svĤj lístek k jejímu
možnému vytvoĜení
d) nelze-li urþit poĜadí na všech místech ani podle bodu c), urþí poĜadí
na sporných místech podle namČĜených þasĤ vrchní þasomČĜiþ

SW 2.11

Cíloví rozhodþí

SW 2.11.1

Cíloví rozhodþí jsou umístČni na vyvýšených místech v rovinČ cílové stČny
tak, aby mČli vždy nerušený výhled na celý bazén a cílovou stČnu.

SW 2.11.2

Po každém závodČ rozhodnou cíloví rozhodþí o poĜadí a urþí umístČní
závodníkĤ podle toho, které dráhy jim byly pĜidČleny.
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SW 2.11.3

PĜi soutČžích v ýR se používá následující zpĤsob:
Po každé rozplavbČ cíloví rozhodþí urþí umístČní závodníkĤ tak, že zapíší
þísla drah v tom poĜadí, v jakém vidČli závodníky doplavat do cíle.
Zakroužkováním oznaþí þísla drah, kde vidČli závodníky doplavat do cíle
souþasnČ.

SW 2.12

Vedoucí protokolu
PĜi soutČžích v ýR vykonává zpravidla tuto þinnost Vý

SW 2.12.1

Vedoucí protokolu odpovídá za kontrolu výsledkĤ vydaných poþítaþem
nebo výsledkĤ namČĜených þasomČĜiþi a záznamĤ o umístČní v každém
závodČ, pĜedaných vrchním rozhodþím. Výsledky si nechá podepsat od
vrchního rozhodþího.

SW 2.12.2

Vedoucí protokolu kontroluje odstoupení závodníkĤ z rozplaveb nebo z
finále.
Zaznamenává všechny vytvoĜené rekordy, zajistí vystavení
rekordních protokolĤ a zpracování kompletních výsledkĤ soutČže.

SW 2.13

ZpĤsob rozhodování

SW 2.13.1

Každý z rozhodþích rozhoduje sám za sebe a nezávisle na ostatních,
pokud není v pravidlech plavání stanoveno jinak.

SW 3

PěIDċLENÍ
FINÁLE

DRAH

V ROZPLAVBÁCH,

SEMIFINÁLE

A

VE

PĜi závodech olympijských her, mistrovství svČta, kontinentálních
mistrovství i jiných soutČží FINA se startovní dráhy pĜidČlují takto:
SW 3.1

Rozplavby

SW 3.1.1

Na pĜihláškách jsou uvedeny nejlepší dosažené þasy za pĜedcházejících
dvanáct mČsícĤ (pokud rozpis soutČže nestanoví jinak) a plavci jsou pak
seĜazeni podle tČchto þasĤ. Plavci, u nichž nejsou v pĜihlášce þasy
uvedeny, se považují za nejpomalejší a zaĜadí se na konec seznamu.
Nasazení na dráhy se u plavcĤ se stejnými þasy urþí losem. Dráhy v
rozplavbČ se závodníkĤm pĜidČlí postupem, stanoveným v pravidle SW
3.1.2. Do rozplaveb jsou plavci zaĜazováni takto:

SW 3.1.1.1

Je-li rozpisem soutČže urþena
jen jedna rozplavba nebo poþet
pĜihlášených nepĜekroþí poþet drah v bazénu, pĜidČlují se dráhy jako ve
finále a závod se plave v þase, stanoveném v rozpise soutČže pro finále.

SW 3.1.1.2

Jsou-li v závodČ dvČ rozplavby, plave nejrychlejší z plavcĤ ve druhé
rozplavbČ, druhý nejrychlejší plavec v první rozplavbČ, další nejrychlejší
opČt ve druhé rozplavbČ, další v první rozplavbČ atd.

SW 3.1.1.3

Jsou-li v závodČ tĜi rozplavby, bude nejrychlejší z plavcĤ zaĜazen do tĜetí
rozplavby, druhý nejrychlejší do druhé rozplavby a tĜetí nejrychlejší plavec
do první rozplavby. ýtvrtý nejrychlejší plavec bude plavat ve tĜetí
rozplavbČ, pátý ve druhé, a šestý v první, sedmý nejrychlejší ve tĜetí
rozplavbČ atd.

SW 3.1.1.4

Jsou-li v závodČ þtyĜi nebo více rozplaveb, zaĜazují se plavci do tĜí
posledních rozplaveb podle ustanovení pravidla SW 3.1.1.3. Ostatní plavci
budou zaĜazeni do rozplaveb a na dráhy dle nahlášených þasĤ v souladu
s pravidlem SW 3.1.2.

SW 3.1.1.5

Výjimka: Jsou-li v jednom závodČ dvČ nebo více rozplaveb, musí být v
každé rozplavbČ zaĜazeni nejménČ tĜi plavci. PozdČjší odhlášení
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závodníkĤ však mĤže poþet plavcĤ v rozplavbČ snížit i na ménČ než na
tĜi.
SW 3.1.2

KromČ závodĤ na 50 metrĤ v 50 m bazénu se plavcĤm pĜidČlují dráhy
podle následujícího postupu (dráha þíslo jedna je na pravé stranČ bazénu,
stojíme-li na startovní stranČ):
Nejrychlejší plavec nebo družstvo plave v prostĜední dráze bazénu s
lichým poþtem drah, v dráze þíslo 3 u bazénu s 6 drahami resp. v dráze
þíslo 4 u bazénu s 8 nebo 10 drahami. Plavec s druhým nejrychlejším
þasem plave vlevo od nČho, další plavci v poĜadí podle kvalifikaþních þasĤ
se zaĜazují stĜídavČ vpravo a vlevo. PlavcĤm se stejným þasem se dráha
pĜidČlí losem.

SW 3.1.3

Pokud se závod na 50 metrĤ uskuteþní v 50 m bazénu, závod se mĤže
plavat podle rozhodnutí poĜadatele buć z bČžné startovní stČny k
obrátkové stranČ nebo z obrátkové stČny ke startovní stranČ, v závislosti
na tom, zda je k dispozici odpovídající þasomČrné zaĜízení, místo pro
startéra atd. PoĜadatel musí dát závodníkĤm své rozhodnutí na vČdomí
dostateþnČ vþas pĜed startem závodu. Bez ohledu na to, z jaké strany je
závod plaván, plavci budou nasazeni na dráhy stejnČ, jako kdyby byl
závod odstartován a konþil na startovní stranČ.

SW 3.2

Semifinále a finále

SW 3.2.1

Nasazování do semifinálových rozplaveb se Ĝídí podle pravidla SW 3.1.1.2

SW 3.2.2

Nejsou-li žádné rozplavby, pĜidČlují se dráhy plavcĤm v semifinále a
finále podle ustanovení pravidla SW 3.1.2. Pokud se v závodČ konaly
rozplavby, pĜidČlují se dráhy podle zásad uvedených v pravidle SW 3.1.2,
avšak na základČ þasĤ dosažených v tČchto rozplavbách.

SW 3.2.3

Dosáhnou-li plavci z jedné rozplavby nebo z rĤzných rozplaveb na osmém
nebo šestnáctém místČ stejných þasĤ s pĜesností na 1/100 sekundy, bude
se konat rozplavání, v nČmž se urþí, který plavec postoupí do pĜíslušného
finále. Toto rozplavání se mĤže konat nejdĜíve hodinu poté, co všichni
plavci, kterých se rozplavání týká, dokonþili svou pĤvodní rozplavbu nebo
v þase, na kterém se dohodnou vedoucí družstev s vrchním rozhodþím.
Pokud je pĜi rozplavání dosaženo stejných þasĤ, 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 þasu, musí
se také uskuteþnit rozplavání o urþení poĜadí.

SW 3.2.4

Odstoupí-li jeden nebo více závodníkĤ z finálového závodu (finále A nebo
B), budou na jejich místa zaĜazeni náhradníci podle umístČní v
rozplavbách. Takový závod musí být pĜelosován podle ustanovení pravidla
SW 3.1.2 a vydány dodatky ke startovní listinČ, v nichž budou uvedeny
všechny zmČny.

SW 3.3

PĜi ostatních soutČžích lze pro pĜidČlování drah použít losování.

SW 4

START

SW 4.1

Start závodu v disciplinách volný zpĤsob, prsa a motýlek a polohový
závod se provádí skokem. Na dlouhý hvizd vrchního rozhodþího (SW
2.1.5) vystoupí plavci na startovní blok a zĤstanou na nČm stát. Na povel
startéra "na místa", zaujmou neprodlenČ startovní postoj nejménČ s
jednou nohou na pĜedním okraji startovního bloku. Na pozici rukou
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nezáleží. Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá startér startovní pokyn
(pistolí, klaksonem, nebo píšĢalkou) .
SW 4.2

Start závodu v disciplinách znak a polohová štafeta se provádí z vody.
Po prvním dlouhém hvizdu vrchního rozhodþího (SW 2.1.5) skoþí plavci
okamžitČ do vody. Na druhý dlouhý hvizd vrchního rozhodþího se plavci
neprodlenČ pĜipraví 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

PĜi olympijských hrách, mistrovství svČta a jiných soutČžích FINA musí být
dán povel "na místa" v angliþtinČ ("Take your marks"), startovní povel
musí být pĜenášen reproduktory umístČnými za každým startovním
blokem.

SW 4.4

Každý plavec startující pĜed zaznČním startovního povelu diskvalifikován.
Zazní-li startovní povel pĜed vyhlášením diskvalifikace, pokraþuje se v
závodČ a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po dokonþení závodu.
Bude-li diskvalifikace ohlášena pĜed startovním povelem, nebude startovní
povel vydán, ostatní plavci budou vráceni a start bude opakován. Vrchní
rozhodþí opakuje start tím, že zaþíná až dlouhým hvizdem. Pro znak
druhým hvizdem, jak SW 2.1.5

SW 4.5

V soutČžích, organizovaných v ýeské republice mĤže být pro kategorie
žactva 12 let a mladší použito pravidlo dvou startĤ. Tato skuteþnost musí
být souþástí rozpisu soutČže, pĜípadnČ protokolu o losování.

SW 4.6

Je-li použito pravidlo dvou startĤ, pak pĜi prvním chybném startu v každé
rozplavbČ startér vrátí plavce a upozorní je, aby nestartovali pĜed
startovním povelem. Po prvním vráceném
chybném startu bude
diskvalifikován každý plavec, který bude startovat pĜed startovním
signálem. Zazní-li startovní signál pĜed vyhlášením diskvalifikace,
pokraþuje se v závodČ a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po
dokonþení závodu. Bude-li diskvalifikace ohlášena pĜed startovním
povelem, nebude startovní povel vydán, ostatní plavci budou vráceni,
startér jim pĜipomene možnosti potrestání za chybný start a start bude
opakován.
Signál chybného startu musí být stejného druhu jako startovní signál,
vydává se však opakovanČ a je doprovázen spuštČním záchytného lana.
Rozhodne-li vrchní rozhodþí sám, že start byl chybný, zapíská na
píšĢalku. Na tento pokyn startér vydá signál chybného startu a spustí se
záchytné lano.

SW 4.7

PĜerušení startu, zpĤsobené chybným rozhodnutím rozhodþího, selháním
pistole, klaksonu þi píšĢalky se za chybný start nepovažuje.

SW 5

VOLNÝ ZPģSOB

SW 5.1

V takto oznaþené disciplinČ mĤže závodník plavat jakýmkoli zpĤsobem. V
polohovém závodČ a v polohové štafetČ znamená volný zpĤsob jakýkoli
jiný zpĤsob než znak, prsa nebo motýlek.

SW 5.2

PĜi dokonþení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stČny
kteroukoliv þástí tČla.

SW 5.3

BČhem celého závodu musí nČkterá þást tČla plavce protínat vodní
hladinu, plavci je dovoleno být zcela ponoĜen bČhem 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 seĜadí ve vodČ þelem ke startovní stČnČ, obČma rukama se
pĜitom drží startovních madel. Je zakázáno stát ve žlábku, na nČm nebo
se opírat ohnutými prsty o jeho okraj.

SW 6.2

PĜi startu a po obrátce se plavec odráží a plave v poloze naznak bČhem
celého závodu, kromČ provedení obrátek podle ustanovení pravidla SW
6.4. Normální poloha naznak dovoluje otáþení celého tČla z vodorovné
polohy až do 90 stupĖĤ (nikoli však vþetnČ). Poloha hlavy není
rozhodující.

SW 6.3

BČhem závodu musí þást tČla plavce protínat vodní hladinu. Je povoleno,
aby se plavec úplnČ ponoĜil pĜi obrátce, v prĤbČhu posledního tempa a ve
vzdálenosti ne vČtší než 15m po startu a po každé obrátce. V tomto místČ
(15m) musí hlava plavce protnout hladinu.

SW 6.4

PĜi provádČní obrátky se musí jakákoli þást tČla plavce dotknout stČny
bazénu. PĜi obrátce mohou být ramena podélnČ pĜetoþena na prsa, potom
mĤže být použit plynulý zábČr jednou paží nebo obČma pažemi souþasnČ
k zahájení obrátky.Plavec se musí vrátit do polohy na zádech pĜi odrazu
od stČny ve své dráze.

SW 6.5

V cíli závodu se musí plavec dotknout stČny v poloze naznak.

SW 7 PRSA
SW 7.1

Po startu a po každé obrátce mĤže plavec provést jeden zábČr pažemi až
ke stehnĤm, v prĤbČhu nČhož mĤže být plavec ponoĜen. V prĤbČhu tohoto
prvního zábČru paží je povolen jeden delfínový kop nohama, po nČmž
následuje prsaĜský kop.

SW 7.2

Od zaþátku prvního zábČru pažemi, po startu a po každé obrátce musí
tČlo plavce spoþívat na prsou. Není dovoleno se kdykoliv bČhem závodu
otoþit na záda. Od startu a po celou dobu závodu musí následovat jeden
zábČr pažemi a jeden kop nohama v tomto poĜadí. Všechny pohyby
pažemi musí být souþasné ve vodorovné poloze bez stĜídavých pohybĤ.

SW 7.3

Paže musí být vytrþeny souþasnČ vpĜed od prsou na hladinČ vody, pod ní
nebo nad vodou. Lokty musí být ponoĜeny pod vodou s výjimkou
posledního zábČru pĜed obrátkou, v prĤbČhu obrátky a pĜi posledním
zábČru v cíli. Paže se musí vracet zpČt na hladinČ nebo pod hladinou.
Ruce nesmí pĜi zábČru pĜekroþit úroveĖ kyþlí, s výjimkou prvního tempa
po startu a po každé obrátce.

SW 7.4

V prĤbČhu každého celého cyklu (zábČr paží a nohou) musí nČjaká þást
hlavy plavce protínat hladinu vody. Hlava plavce musí protnout hladinu
vody pĜed tím, než se ruce plavce vytáþí smČrem dovnitĜ v nejširší þásti
druhého zábČru.Všechny pohyby nohama musí být provádČny souþasnČ
a ve stejné vodorovné rovinČ bez stĜídavých pohybĤ.

SW 7.5

Chodidla musí být v aktivní þásti kopu otoþena smČrem ven. NĤžkový
pohyb, stĜídavý kop nebo pohyb nohou smČrem dolĤ jako pĜi delfínu není
povolen, s výjimkou pravidla SW 7.1.Chodidla plavce mohou protnout
hladinu, pokud nenásleduje pohyb smČrem dolĤ jako pĜi delfínu.
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SW 7.6

PĜi každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stČny bazénu
obČma rukama souþasnČ na hladinČ, nad ní nebo pod ní. Hlava mĤže být
po posledním zábČru paží pĜed dohmatem na stČnu potopena za
pĜedpokladu, že protne hladinu vody v nČkterém bodČ bČhem posledního
úplného nebo neúplného tempa pĜed dotykem.

SW 8

MOTÝLEK

SW 8.1

Od zahájení prvního zábČru paží po startu a po každé obrátce musí tČlo
plavce zĤstat v poloze na prsou. Kopy nohou pod vodou v poloze na boku
jsou povoleny. Je zakázáno v kterékoli fázi se pĜetáþet na znak.

SW 8.2

Plavec musí pĜenášet obČ paže vpĜed nad vodou a vést je vzad souþasnČ
po celou dobu závodĤ s výjimkou pravidla SW 8.5.

SW 8.3

Všechny pohyby nohou nahoru a dolĤ musí být souþasné. Nohy nebo
chodidla nemusí být ve stejné rovinČ, ale nejsou povoleny stĜídavé
pohyby. PrsaĜský kop nohama není dovolen.

SW 8.4

PĜi každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stČny obČma
rukama souþasnČ na hladinČ, nad ní nebo pod ní. Ramena musí zĤstat
ve vodorovné poloze až do okamžiku dohmatu.

SW 8.5

PĜi startu a obrátkách mĤže plavec provést jeden nebo více kopĤ a jeden
zábČr pažemi pod vodou, musí se však jimi dostat zpČt na hladinu. Plavci
je dovoleno být zcela ponoĜen bČhem obrátky a do vzdálenosti 15 m po
startu a každé obrátce. Po dosažení této vzdálenosti musí hlava protnout
hladinu vody a plavec musí zĤstat nad hladinou až do další obrátky nebo
dokonþení závodu.

SW 9

POLOHOVÝ ZÁVOD A POLOHOVÁ ŠTAFETA

SW 9.1

V polohovém závodČ plave závodník þtyĜmi plaveckými zpĤsoby v tomto
poĜadí: motýlek, znak, prsa a volný zpĤsob.

SW 9.2

V polohové štafetČ plavou závodníci þtyĜmi plaveckými zpĤsoby v tomto
poĜadí: znak, prsa, motýlek a volný zpĤsob.

SW 9.3

Každou þást závodu je tĜeba dokonþit v souladu s pĜíslušným pravidlem
pro daný plavecký zpĤsob.

SW 10

ZÁVOD

SW 10.1

Všechny individuelní závody se musí konat oddČlenČ pro muže a ženy

SW 10.2

V individuelním závodČ musí závodník sám uplavat celou traĢ.

SW 10.3

Plavec musí dokonþit závod ve stejné dráze, v jaké startoval.

SW 10.4

Ve všech disciplínách se musí plavec pĜi obrátce dotknout obrátkové
stČny bazénu. Obrátku musí provést na stČnČ, není dovoleno odrážet se
pĜi ní ode dna nebo udČlat krok na dnČ bazénu.

SW 10.5

Postaví-li se závodník bČhem závodu ve volném zpĤsobu nebo bČhem
þásti štafetového závodu, plavané volným zpĤsobem, na dno bazénu,
nebude diskvalifikován - nesmí však chodit.

SW 10.6

Je zakázáno tahat se za dČlící lajnu.
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SW 10.7

PĜekáží-li plavec jinému plavci kĜížením jeho dráhy nebo jinak, musí být
diskvalifikován. Dojde-li k porušení pravidel úmyslnČ, oznámí vrchní
rozhodþí tuto záležitost federaci, která závod organizuje, a þlenskému
svazu, za který provinivší se plavec závodí.

SW 10.8

Žádný z plavcĤ nesmí pĜi soutČžích používat nebo nosit na sobČ žádný
prostĜedek, který by zvyšoval jeho rychlost, vztlak nebo vytrvalost
(napĜíklad rukavice, plovací blány, ploutve atd.). MĤže však používat
plavecké brýle. Žádný druh tejpovací pásky na tČle plavce není dovolen.

SW 10.9

Každý plavec, který nepatĜí do probíhajícího závodu a vstoupí do vody
dĜíve, než všichni závodníci závod dokonþí, bude vylouþen z nejbližšího
závodu, kterého se má v dané soutČži zúþastnit.

SW 10.10

Družstvo pro štafetový závod musí být tvoĜeno þtyĜmi závodníky.

SW 10.11

Jestliže pĜi štafetovém závodČ nČkterý þlen družstva opustí chodidly
startovní blok dĜíve, než se pĜedcházející þlen družstva dotkne stČny,
bude družstvo diskvalifikováno.

SW 10.12

Jestliže pĜi štafetovém závodČ nČkterý þlen družstva, který není urþen,
aby plaval pĜíslušný úsek, vstoupí do vody v prĤbČhu závodu dĜíve, než
všechna družstva ukonþí závod, bude jeho štafeta diskvalifikována.

SW 10.13

Sestavu družstva pro štafetový závod a poĜadí, v jakém budou závodníci
plavat, je nutno urþit ještČ pĜed startem závodu. Každý þlen štafety smí v
jednom závodČ nastoupit jen jednou. Složení družstva pro štafetový závod
mĤže být jiné v rozplavbách a jiné ve finále, pokud jsou všichni jeho
þlenové zapsáni na seznamu plavcĤ ĜádnČ pĜihlášených þlenským svazem
(oddílem - klubem) pro tuto soutČž. Družstvo, které nepoplave v
nahlášeném poĜadí bude diskvalifikováno. ZmČna sestavy štafety je
možná jen v pĜípadČ písemnČ doložené lékaĜské omluvy. PĜi soutČžích
v ýR se souhlasem VR i bez doložené lékaĜské omluvy.

SW 10.14

Každý plavec musí po dokonþení závodu nebo svého úseku ve
štafetovém závodČ co nejdĜíve opustit bazén tak, aby nepĜekážel jinému
plavci, který závod dosud nedokonþil. Jinak musí být provinivší se plavec
diskvalifikován V pĜípadČ štafetového závodu musí být diskvalifikováno
jeho družstvo.

SW 10.15

Jestliže ohrozí chyba nČkterého plavce nadČji na úspČch jiného plavce,
má vrchní rozhodþí právo povolit poškozenému plavci start v následující
rozplavbČ. Dojde-li k provinČní ve finále nebo v poslední rozplavbČ, mĤže
vrchní rozhodþí naĜídit opakování závodu.

SW 10.16

Není povoleno vedení závodníka ani používání zaĜízení nebo upravených
pomĤcek sloužících k tomuto úþelu.

SW 11

MċěENÍ ýASU

SW 11.1

ýinnost automatického þasomČrného zaĜízení sledují povČĜení rozhodþí.
ýasy, zaznamenané automatickým þasomČrným zaĜízením se použijí k
urþení vítČze, umístČní ostatních plavcĤ a ke stanovení þasĤ, zaplavaných
na všech drahách. Takto stanovená umístČní a þasy mají pĜednost pĜed
rozhodnutím cílových rozhodþích a þasomČĜiþĤ. Dojde-li k poruše
automatického þasomČrného zaĜízení, nebo je-li jasnČ prokázáno, že je
chyba na zaĜízení, nebo plavec neuvedl zaĜízení v þinnost, platí rozhodnutí
cílových rozhodþích a záznamy þasomČĜiþĤ (viz SW 13.3).
PĜi soutČžích v ýR o tom, zda ustanovení tohoto pravidla bylo naplnČno,
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rozhoduje vrchní rozhodþí na návrh vrchního þasomČĜiþe. PrĤkazem této
závady je jednoznaþný rozpor mezi výsledky automatického mČĜení þasu,
rozhodnutí rozhodþích o poĜadí v cíli a poloautomaticky resp. ruþnČ
mČĜenými þasy na všech drahách, kterých se uvedený rozpor dotýká,
pĜíp. nápadný rozdíl mezi automatickým a ruþním þasem (min. 0,5 s).
SW 11.2

Používá-li se automatické zaĜízení, zaznamenávají se výsledky s
pĜesností pouze na 1/100 sekundy. Je-li k dispozici mČĜení þasu s
pĜesností na 1/1000 sekundy, tĜetí þíslice se nezapisuje ani nepoužívá ke
stanovení þasu nebo umístČní. Má-li nČkolik plavcĤ stejný þas na 1/100
sekundy, mají všichni i stejné umístČní. Na elektronické výsledkové tabuli
smČjí být zaznamenány þasy s pĜesností pouze na 1/100 sekundy.

SW 11.3

Každé þasomČrné zaĜízení, jehož chod ovládá rozhodþí, se pokládá za
stopky. U soutČží FINA musí mít použité stopky potvrzení o pĜesnosti
mČĜení. Pro soutČže v ýR schvaluje použité stopky komise rozhodþích
nebo sekce plavání. RuþnČ namČĜené þasy se zaznamenávají na 1/100
sekundy, pĜi soutČžích v ýR na 1/10 sekundy. Nepoužije-li se automatické
þasomČrné zaĜízení, urþí se oficiální ruþnČ mČĜené þasy takto:

SW 11.3.1

NamČĜí-li dva ze tĜí þasomČĜiþĤ stejný þas a tĜetí þasomČĜiþ jiný, považují
se za platný oficiální þas shodnČ namČĜené údaje.

SW 11.3.2

NamČĜí-li každý ze tĜí þasomČĜiþĤ jiný þas, považuje se za oficiální platný
þas ten prostĜední.

SW 11.3.3

Pokud fungují pouze dvoje stopky ze tĜí, je výsledný þas stanoven jako
prĤmČr obou namČĜených þasĤ.
PĜi soutČžích v ýR platí:
Jestliže byly nČkterému plavci namČĜeny dva þasy místo tĜí pĜi obsazení
jedním þasomČĜiþem na dráze a dvČma náhradními þasomČĜiþi, platí:
- horší þas, jsou-li oba namČĜené þasy od náhradních þasomČĜiþĤ
- þas þasomČĜiþe na dráze, je-li jeden z þasĤ namČĜen jím

SW 11.4

Dojde-li k diskvalifikaci plavce pĜi závodČ nebo po nČm, zaznamená se
jeho diskvalifikace do oficiálních výsledkĤ, avšak bez uvedení nebo
vyhlašování þasu a umístČní.

SW 11.5

V pĜípadČ diskvalifikace štafety se zaznamenávají do oficiálních výsledkĤ
þasy správnČ zaplavaných úsekĤ až do okamžiku diskvalifikace.

SW 11.6

PĜi štafetových závodech se do oficiálních výsledkĤ zaznamenávají þasy
všech padesátimetrových a stometrových úsekĤ zahajujících plavcĤ.

SW 11.7

Úprava ruþnČ namČĜených þasĤ pĜi soutČžích v ýR
Jestliže se þasy zaznamenané þasomČĜiþi neshodují s poĜadím
stanoveným cílovými rozhodþími, je nutné þasy upravit. Není dovoleno
vyhlásit þasy, které nejsou v souladu s poĜadím stanoveným cílovými
rozhodþími. Úpravu provádí vrchní þasomČĜiþ.

SW 11.7.1

Je-li þas druhého plavce lepší než þas plavce prvního, platí pro oba
þas rovný prĤmČru obou namČĜených þasĤ. PĜi poþítání prĤmČru þasĤ se
5 setin zaokrouhluje na nejbližší nižší desetinu
(napĜ. prĤmČr / 59,6 + 59,3/:2 = 59,45 = 59,4)

SW 11.7.2

StejnČ se upravuje þas plavce u celého dalšího poĜadí, a to i když mají
plavci cílovými rozhodþími stanoveno stejné umístČní. Porovnávají se
a prĤmČry se vypoþítávají vždy jen pro dvČ místa, a to postupnČ od
prvního smČrem dolĤ.
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PĜíklad:
PoĜadí:
1.
2.
3.

Jméno:
A
B
C

ýas:
59,6
59,5
59,4

Neprovádí se výpoþet aritmetickým prĤmČrem všech tĜí þasĤ tj. (59,6 +
59,5 + 59,4) : 3 = 178,5 : 3 = 59,5 , nýbrž se upravuje postupnČ takto:
a) prĤmČr A + B tj. (59,6 + 59,5) : 2 = 59,55 = 59,5. Pro oba plavce by mČl
platit þas 59,5. Tento þas je však horší než þas plavce C. Provede se
proto dále:
b) prĤmČr upraveného þasu B a namČĜeného þasu C, tj. (59,5 + 59,4) : 2
= 59,45 = 59,4. Pro B a C by tedy mČl platit upravený þas 59,4, který je
však lepší než upravený þas A - 59,5, a proto provedeme dále:
c) prĤmČr upraveného þasu A a upraveného þasu B tj. (59,5 + 59,4) : 2 =
59,45 = 59,4
SW 11.7.3

Jde-li o postup do semifinále a finále u plavcĤ z téže rozplavby, kde þasy
byly upraveny podle poĜadí cílových rozhodþích, postupují plavci podle
tohoto poĜadí. Jde-li o postup ze dvou, nebo více rozplaveb, postupují
všichni plavci se stejným þasem. Nestaþí-li poþet drah, musejí se plavci se
stejným þasem rozplavávat o postup.

SW 11.7.4

PĜi závodech plavaných pĜímo na þas se postupuje takto:
a)
Plavci plavali v téže rozplavbČ a dosáhli stejných þasĤ, ale
cíloví rozhodþí stanovili jejich poĜadí; v tomto pĜípadČ platí
toto poĜadí i pro sestavení celkového umístČní v disciplinČ
b)
Plavci plavali v rĤzných rozplavbách a dosáhli stejných þasĤ.
V celkovém umístČní budou proto spoleþnČ na stejných
místech.
c)
Dva plavci plavali se stejným þasem, v téže rozplavbČ
(s urþeným poĜadím) a další dosáhli stejného þasu v jiných
rozplavbách. V tomto pĜípadČ se poĜadí urþené v jedné
rozplavbČ ruší a všichni plavci, kteĜí dosáhli stejných þasĤ
obsadí stejná místa.

SW 12

SVċTOVÉ REKORDY

SW 12.1

SvČtové rekordy v padesátimetrovém bazénu se uznávají pro následující
tratČ a zpĤsoby u mužĤ a žen:
Volný zpĤsob
50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m
Znak
100 a 200 metrĤ
Prsa
100 a 200 metrĤ
Motýlek
100 a 200 metrĤ
Polohový závod
200 a 400 metrĤ
Štafeta volný zpĤsob
4 x 100 a 4 x 200 metrĤ
Polohová štafeta
4 x 100 metrĤ

SW 12.2

SvČtové rekordy v pČtadvacetimetrovém bazénu se uznávají pro
následující tratČ a zpĤsoby u mužĤ a žen:
Volný zpĤsob
50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m
Znak
50, 100 a 200 metrĤ
Prsa
50, 100 a 200 metrĤ
Motýlek
50, 100 a 200 metrĤ
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Polohový závod
Štafeta volný zpĤsob
Polohová štafeta
SW 12.3

100, 200 a 400 metrĤ
4 x 100 a 4 x 200 metrĤ
4 x 100 metrĤ

ýlenové družstva v závodČ štafet musí mít všichni stejnou státní
pĜíslušnost.
Podrobná ustanovení pro pĜekonání, hlášení a schvalování svČtových
rekordĤ stanoví pravidla FINA SW 12.4 - SW 12.17.
Podmínky pro ýeské rekordy stanoví SoutČžní Ĝád plavání ýSPS. .

SW 13

AUTOMATICKÉ MċěENÍ ýASU

SW 13.1

Použije-li se pĜi soutČži zaĜízení pro automatické mČĜení þasu (viz pravidlo
FR 4), mají takto urþená umístČní, namČĜené þasy i výsledky kontroly
správnosti odskokĤ þlenĤ štafet pĜednost pĜed rozhodnutím rozhodþích a
þasy ruþnČ namČĜenými þasy þasomČĜiþi.

SW 13.2

Pokud zaĜízení pro automatické mČĜení v daném závodČ u jednoho nebo
více plavcĤ pĜi záznamu místa nebo þasu selže, pak:

SW 13.2.1

Zaznamenají se všechny automaticky namČĜené þasy a automaticky
urþená umístČní.

SW 13.2.2

Zaznamenají se ruþnČ namČĜené þasy a umístČní urþená rozhodþími.

SW 13.2.3

Oficiální poĜadí bude urþeno následovnČ:

SW 13.2.3.1 Plavci s þasem a umístČním zaznamenaným automatickým zaĜízením
náleží jeho relativní poĜadí, pĜi porovnávání s ostatními plavci s þasem a
umístČním zaznamenaným automatickým zaĜízením v daném závodČ.
SW 13.2.3.2 Plavci, kterému nebylo automatickým zaĜízením zaznamenáno umístČní,
ale byl mu automatickým zaĜízením zaznamenán þas, bude stanoveno
jeho relativní poĜadí porovnáním jeho þasu namČĜeného automatickým
zaĜízením s þasy namČĜenými automatickým zaĜízením ostatním plavcĤm.
SW 13.2.3.3 Plavci, kterému nebylo automatickým zaĜízením zaznamenáno ani
umístČní, ani mu nebyl automatickým zaĜízením zaznamenán þas, bude
stanoveno jeho relativní poĜadí podle þasu zaznamenaného
poloautomatickým zaĜízením nebo tĜemi digitálními stopkami.
SW 13.3

Oficiální þas bude urþen následovnČ:

SW 13.3.1

Oficiální þas je þas všech plavcĤ s þasem zaznamenaným automatickým
zaĜízením.

SW 13.3.2

Oficiální þas pro všechny plavce, kteĜí nemají þas zaznamenaný
automatickým zaĜízením, je þas zaznamenaný poloautomatickým
zaĜízením nebo tĜemi digitálními stopkami..

SW 13.4

Pro stanovení relativního poĜadí výsledkĤ kombinovaných rozplaveb
závodu, postupujte následovnČ:

SW 13.4.1

Relativní poĜadí všech plavcĤ bude stanoveno porovnáním jejich
oficiálních þasĤ.

SW 13.4.2

Pokud plavec má oficielní þas stejný s oficielními þasy jednoho nebo více
plavcĤ, všichni plavci mající tento þas musí být v daném závodČ na
stejném místČ (poĜadí)

SW 13.5

PĜi závodech v ýeské republice se postupuje podle následujících zásad:
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SW 13.5.1

Dojde-li k poruše elektronického þasomČrného zaĜízení, nebo plavec
neuvedl zaĜízení v þinnost, nebo je-li jasnČ prokázáno, že je chyba na
zaĜízení, nebo plavec uvedl zaĜízení v þinnost až dalším dotykem, platí
rozhodnutí cílových rozhodþích a þasomČĜiþĤ.

SW 13.5.2

Plavec nebude klasifikován (pro nedokonþení závodu), neuvedl-li
þasomČrné zaĜízení v þinnost a potvrdí-li þasomČĜiþ na dráze, že se
plavec nedotkl cílové stČny.

SW 13.5.3

Plavec s pouze ruþnČ namČĜeným þasem nesmí být zvýhodnČn proti
ostatním plavcĤm, jak v umístČní v rozplavbČ, tak v celkovém umístČní.

SW 13.3.4

O zaĜazení plavce s pouze ruþnČ namČĜeným þasem do poĜadí a o možné
úpravČ jeho þasu rozhodne vrchní þasomČĜiþ takto:
a) Do záznamu þasomČrného zaĜízení se zaĜadí plavec B s pouze
ruþnČ namČĜeným þasem, podle poĜadí stanoveném cílovými
rozhodþími (A,B,C);
b) RuþnČ namČĜený þas plavce B bude zapsán beze zmČny,
jestliže þas pĜedcházejícího plavce A podle þasomíry je lepší a
þas následujícího plavce C podle þasomíry horší (pĜíklad:
A-59,56; B- 59,3; C - 59,31; pak B - 59,3 bez úpravy)
c) RuþnČ namČĜený þas plavce B bude upraven na þas o jednu
setinu horší než je þas pĜedcházejícího plavce A s þasem
podle þasomíry, pokud tento þas bude horší než þas B ruþnČ
namČĜený (pĜíklad: A - 59,26; B - 59,2; C: 59,31, pak upravený
59,27)
d) RuþnČ namČĜený þas plavce B bude upraven na þas o jednu
setinu lepší než þas následujícího plavce C s þasem podle
þasomíry, pokud i tento þas bude lepší než þas B ruþnČ
namČĜený (pĜíklad: A - 59,26; B - 59,3; C: 59,29, pak upravený
59,28)
e) ZaĜazení plavce s pouze ruþnČ namČĜeným þasem do
celkového poĜadí a možnou další úpravu jeho þasu, provede
vrchní þasomČĜiþ s pĜihlédnutím k ruþnČ namČĜeným þasĤm
plavcĤ z ostatních rozplaveb podle odstavce b) až d) (pĜíklad:
A - 59,26; B - 59,2 - upravený 59,27; E z jiné rozplavby 59,2 podle þasomíry 59,28; C - 59,31; výsledné poĜadí a þasy: A 59,26; E - 59,28; B - další úprava 59,29; C - 59,31)
V ostatních pĜípadech rozhodne vrchní þasomČĜiþ v souladu s pravidlem
SW 11.7.
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