PRAVIDLA PLAVÁNÍ

ÚVOD
Tato pravidla jsou překladem Pravidel FINA ve znění ročenky FINA 2013 – 2017
v aktuální verzi pouze s nezbytnými doplňky pro uplatnění pravidel v domácích
soutěžích.
K novelizaci vydaných pravidel jsme přistoupili zejména s přihlédnutím k množství
dodatků a změn, které neumožnovaly rychlou a jasnou interpretaci pravidel v reálné
praxi.
Použili jsme proto i označení a číslování jednotlivých pravidel dle originální verze
pravidel FINA. Tam, kde se pravidla FINA příliš věnují specifickým otázkám mistrovství
světa nebo olympijských her, uvádíme v textu pravidel jen název s odkazem na plný
text, který je k dispozici v sekretariátu ČSPS nebo na www.fina.org.
I když je to uvedeno hned v první části pravidel, upozorňujeme, že pravidla jsou
závazná pro všechny, kteří pořádají plavecké závody, i když nejsou členy svazu. Na
tomto místě je nutné upozornit, že pro pořádání a účast v soutěžích platí vedle
Pravidel plavání i další předpisy ČSPS, zejména Soutěžní řád plavání, Registrační
řád a Přestupní řád. Tyto předpisy vydává ČSPS a jsou k dispozici v sekretariátu
svazu a na internetových stránkách.
Kurzívou a zvýrazněním jsou uvedena národní specifika a úpravy platné pouze pro
ČR.
Děkujeme zejména p. Stráníkovi a členům komise rozhodčích za kvalifikovaný překlad,
recenzi a uplatnění nejnovějších poznatků zveřejněných na FINA stránkách, FINA
Schooll for Officialis a instruktážích sboru rozhodčích na jednotlivých soutěžích
pořádaných FINA a LEN
Toto znění pravidel bylo schváleno VV ČSPS na jeho zasedání dne 04.04.2017
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
Všeobecná pravidla obsahují základní ustanovení FINA pro soutěže v plavání,
plavání na otevřených vodách, skocích do vody, vodním pólu synchronizovaném
plavání a soutěžích masters. Sjednocují pravidla pro konání soutěží.
Výklad pravidel FINA, nebo kterékoliv jiné otázky, pro něž není v pravidlech FINA
ustanovení, přísluší kongresu FINA, jehož rozhodnutí je konečné.
FINA uznává "národní" úpravy pravidel pro soutěže, pořádané členskými federacemi,
ale doporučuje všem svým členům držet se co nejvíce textu pravidel FINA.
Tato pravidla jsou dostupná z http://fina.org/content/generales-rules a nebo
http://fina.org/sites/default/files/fina_generalrules.pdf
Tato pravidla jsou závazná pro všechny oddíly (kluby) a členy Českého svazu
plaveckých sportů. Veškeré soutěže v plavání, pořádané v ČR se musí těmito pravidly
řídit, bez ohledu na to, která organizace soutěž pořádá. Výklad pravidel provádí
Výkonný výbor ČSPS.
V těchto pravidlech je závodníkem myšlen závodní plavec, plavec v otevřených
vodách, potápěč, hráč vodního póla, plavec synchronizovaného plavání nebo plavec
masters, muž i žena.
Pravidla FINA obsahují ve článcích GR 9, GR 10, BL 6, BL 7 a BL 9 podrobná
ustanovení, týkající se organizace, programu, účasti, protestů, poplatků a podobně pro
všechny soutěže pořádané FINA.
Podmínky pro organizaci evropských soutěží obsahuje ročenka LEN resp. rozpisy
těchto soutěží /Regulation/.
Podmínky pro organizaci soutěží v ČR stanoví Soutěžní řád ČSPS a Sportovně
technické dokumenty/STD/ příslušného roku.
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GR

ŘÍZENÍ PLAVECKÝCH SPORTŮ

GR 0.1

V celosvětovém měřítku je jediným oprávněným orgánem pro vrcholné
řízení plaveckých sportů (plavání, skoky do vody, vodní pólo,
synchronizované plavání, plavání na otevřených vodách a soutěže
Masters) Mezinárodní plavecká federace (Federation Internationale de
Natation - FINA).

GR 0.2

V Evropě je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů
Evropská liga plavání (Ligue Europénne de Natation - LEN).

GR 0.3

V České republice je oprávněným orgánem pro řízení plaveckých sportů
(plavání, skoky do vody, synchronizované plavání, dálkové a zimní
plavání a soutěže Masters) Český svaz plaveckých sportů (ČSPS).

GR 1

OPRÁVNĚNOST SOUTĚŽENÍ

GR 1.1

Každý závodník, který se chce zúčastnit soutěží, musí být registrován
u své národní federace (viz. Registrační řád ČSPS).

GR 2

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Pravidlo stanoví podmínky pro členství klubů a jednotlivců v národních
federacích a účast v mezinárodních soutěžích včetně postupu při
změně státní příslušnosti.

GR 2.3

Závodník, který se dočasně nebo trvale přestěhuje do jiné země, může
být členem klubu plavecké federace země svého nového bydliště. Více
viz. Registrační a Přestupní řád ČSPS.

GR 2.4

Žádný tým nesmí být pojmenován názvem státu, pokud se nejedná
o reprezentační tým státu jmenovaný členskou plaveckou federací
daného státu.

GR 3

SOUTĚŽE V ZAHRANIČÍ

GR 3.1.

Soutěží v zahraničí se může zúčastnit jen závodník, který je členem
plavecké federace své země. Toto pravidlo se vztahuje rovněž na
rozhodčí, činovníky, trenéry a vedoucí.

GR 3.2.

Všechny soutěže musí být povoleny členskou plaveckou federací
v zemi konání soutěže a všichni účastníci soutěže musí mít povolení ke
startu od své národní federace (viz Soutěžní řád ČSPS).

GR 3.3.

V případě sporu, jsou rozhodující pravidla a řády té federace, nebo
kontinentální organizace, v jejíž pravomoci se soutěž pořádá. Výjimku
tvoří olympijské hry, mistrovství světa a soutěže FINA, kde platí pravidla
FINA.

GR 4

NEOPRÁVNĚNÉ VZTAHY
Pravidlo zakazuje účast v soutěžích, pořádaných zemí, která není
členem FINA resp. má pozastavené členství. Pravidlo dále uvádí
sankce za nedodržení tohoto zákazu resp. jiná porušení pravidel
ze strany členských federací.
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GR 4.1

Závodník může vyvíjet činnost ve více klubech, ale současně smí
startovat (být registrován) jen za jeden klub.

GR 4.2

Závodník, který se dočasně nebo trvale přestěhuje do jiné země,
může být i členem klubu plavecké federace nové země svého bydliště.
(viz Registrační a Přestupní řád ČSPS).

GR 5

PLAVECKÉ ÚBORY

GR 5.1

Závodníci musí mít při všech plaveckých soutěžích řádný úbor vhodný
pro plavecké soutěže/plavky, čepičky, brýle/, na kterých nesmí mít
žádné nevhodné znaky a symboly, které by mohly být považovány za
urážlivé.

GR 5.2

Látka plaveckého úboru musí být z neprůhledného materiálu. Je možné
používat dvě plavecké čepičky (v bazénovém plavání).

GR 5.3

Vrchní rozhodčí má právo vyloučit ze soutěže závodníka v nevhodném
úboru a s nevhodným tetováním na těle závodníka neodpovídajícím
těmto pravidlům.

GR 5.4

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

GR 5.5

Na mistrovských soutěžích, Českém poháru a soutěžích pořádaných
VSP nesmí plavec používat čepičky, nebo plavky se symbolem jiného
státu, než ČR, nebo v případě cizího, nebo dvojího státního občanství
symbolikou státu, jehož občanství je držitelem. Na požádání VR je
povinen jiné státní občanství prokázat příslušným osobním dokladem.
Poznámka ČSPS: další upřesnění v pravidlech BL 7, BL 8. FINA resp.
Exekutiva FINA může upravit další články a doplňky.

GR 6

REKLAMA

GR 6.1

Reklama ve formě označení výrobce plaveckého oblečení tj. plavek
čepičky brýlí a sportovního oblečení, oficiálního oblečení, sportovního
obutí, ručníku a sportovních kabel se řídí pravidly BL 7. Dvoudílné
plavky jsou považovány vzhledem k reklamě za jeden úbor. Jako
reklama se nepovažuje jméno závodníka, vlajka a znak státu, za který
závodník plave.

GR 6.2

Jakákoliv reklama na těle závodníka není dovolena

GR 6.3

Reklama na tabák a alkohol je zakázána .

GR 6.4

Pro soutěže pořádané LEN může stanovit LEN vlastní pravidla pro
reklamu, ale v souladu s pravidlem GR 6.1

GR 6.5

Pro soutěže, pořádané v České republice může ČSPS stanovit vlastní
omezení reklam, které vydá formou závazného předpisu a vhodnou
formou zveřejní.

GR 7

NÁHRADNÍCI, DISKVALIFIKACE A ODSTOUPENÍ

GR 7.1

Každý přihlášený závodník může být nahrazen na technické poradě
jiným přihlášeným závodníkem. Je povinnost, aby se technické porady
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zúčastnil jeden zástupce každé přihlášené federace/klubu. V případě
neúčasti na technické poradě je stanoven sankční postih 100 CHF (pro
ČR řeší Soutěžní řád, nebo rozpis soutěže).
GR 7.2

Závodníci nebo družstvo mohou ve všech soutěžích, s výjimkou
vodního póla, odvolat svoji účast v semifinále nebo finále, do kterého se
kvalifikovali, a to do 30 minut od vyhlášení výsledků rozplaveb nebo
semifinále. Odhláška závodníka mimo stanovené termíny nebo
nenastoupení ke startu se trestá pokutou (v soutěžích FINA 100,- CHF
za jednotlivce a 200,- CHF za štafetu). Finanční plnění při soutěžích
v ČR stanoví Soutěžní řád příp. rozpis soutěže.

GR 7.3

Týká se pouze vodního póla

GR 7.4

Je-li závodník, který se zúčastnil semifinálové nebo finálové soutěže v
plavání, skocích do vody, nebo synchronizovaném plavání,
diskvalifikován z jakéhokoli důvodu, včetně lékařské kontroly, bude jeho
umístění přiznáno nejbližšímu dalšímu závodníkovi v pořadí a všichni
následující závodníci ve finále postoupí o jedno místo. Dojde-li k
diskvalifikaci po udělení cen, budou ceny vráceny a předány dalším
závodníkům.

GR 7.5

Pokud se závodník dopustí přestupku/chyby po chybě rozhodčího, je
závodníkovi tento přestupek/chyba zpravidla prominut.

GR 8

ZÁKAZ KOUŘENÍ
Při všech mezinárodních soutěžích a soutěžích konaných v
ČR platí zákaz kouření v prostorách určených pro závodníky,
a to jak před soutěží, tak v jejím průběhu.

GR 9

OLYMPIJSKÉ HRY, MISTROVSTVÍ SVĚTA, MISTROVSTVÍ EVROPY
A VŠEOBECNÁ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE FINA

GR 9.1

Organizace

GR 9.1.1

Pouze FINA má právo organizovat mistrovství světa a závody FINA
a pouze LEN mistrovství Evropy v plavání, skocích do vody, vodním
pólu, synchronizovaném plavání a plavání v otevřených vodách. Slova
“světový” a “FINA” nesmí být použity v souvislosti se závody v plavání,
skocích do vody, vodním pólu, synchronizovaném plavání a plavání
v otevřených vodách bez souhlasu FINA.

GR 9.1.2

Závodníkům umístěným na 1., 2. a 3. místě bude při vyhlašovacím
ceremoniálu vztyčena národní vlajka. Závodníkovi nebo týmu
umístěnému na 1. místě bude zahrána národní hymna (zkrácená, jak je
uvedeno v Olympijské listině). Toto pravidlo se nevztahuje na závody
masters.

GR 9.1.3

Bureau FINA respektive LEN je zmocněno definovat pravidla a předpisy
pro úspěšný průběh těchto mistrovství. Všechny předpisy vydané
Bureau FINA a LEN musí být oznámeny a zveřejněny rok před
zahájením závodů
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GR 9.2

Protesty

GR 9.2.

Protesty jsou možné:

GR 9.2.2

A.

nejsou-li dodržena pravidla a předpisy pro vedení
soutěže,

B.

podmínky ohrožují soutěž a/nebo závodníky,

C.

proti rozhodnutí vrchního rozhodčího; nesmí však být
připuštěn protest proti výroku vrchního rozhodčího,

D.

není přípustný účelový protest, který je směrován
k získání neoprávněné výhody pro kteréhokoliv
závodníka.

Protest musí být podán:
A.

vrchnímu rozhodčímu,

B.

na oficiálním formuláři FINA (ČSPS),

C.

odpovědným vedoucím týmu,

D.

společně se zálohou 100 CHF nebo ekvivalentem (viz
Soutěžní řád ČSPS),

E.

do 30 minut po skončení dané rozplavby nebo závodu.

Pokud jsou zpozorovány nebo zaznamenány podmínky, které mohou vést
k protestu před začátkem soutěže nebo závodu, musí být protest zaznamenán
a podán před začátkem této soutěže nebo závodu. Jinak je protest tohoto typu
považován za bezpředmětný.
GR 9.2.3

Všechny protesty musí být posouzeny vrchním rozhodčím. Pokud je
protest vrchním rozhodčím zamítnut, musí vrchní rozhodčí uvést důvod
svého rozhodnutí. Vedoucí týmu se může proti rozhodnutí vrchního
rozhodčího odvolat k jury, jejíž rozhodnutí je konečné. Na olympijských
hrách a světových šampionátech musí protest zvážit komise a dát
doporučení jury. Pokud není na soutěžích v ČR jury pro závody
jmenována (netýká se mistrovských soutěží a Českého poháru), je
odvolacím orgánem pro posouzení zamítnutého protestu, jehož
předmětem je porušení pravidel GR a SW komise rozhodčích, pro
porušení rozpisu soutěže a ostatních ustanovení VSP. Výrok tohoto
odvolacího orgánu je konečný a nelze proti jeho výroku podat řádný
opravný prostředek.

GR 9.2.4

Je-li protest zamítnut, záloha na protest propadne pořadateli soutěže.
Je-li protest uznán za oprávněný, nebo částečně oprávněný, je záloha
vrácena.

GR 9.2.5

Týká se pouze skoků do vody.

GR 9.3

Jury a odvolání
Pravidlo stanoví složení a činnost jury při Olympijských hrách
a Mistrovství světa. Při soutěžích v ČR stanoví složení jury Soutěžní řád
a STD příslušného sportovního odvětví.
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GR 9.3.1

Na soutěžích v ČR musí být složení JURY zveřejněno minimálně 30‘
před zahájením soutěže. Za vyvěšení odpovídá pořadatel. Námitky proti
možné podjatosti musí podat vedoucí oddílů před zahájením závodů
k rukám VR.

GR 9.3.2

Je-li členem jury zástupce státu nebo klubu, o kterém je rozhodováno,
nebo který může těžit z rozhodnutí, nesmí tento zástupce hlasovat,
může se však zúčastnit diskuze. Je-li členem jury rozhodčí, jehož
rozhodnutí nebo interpretace pravidel je předmětem protestu, nesmí
tento člen hlasovat. V naléhavém případě může jury hlasovat i v
případě, kdy nebylo možné svolat všechny členy jury. Rozhodnutí JURY
je konečné. (viz soutěžní řád).
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BL

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (VÝPIS Z PRAVIDEL FINA)

BL 7

REKLAMA

BL 7.1.1

Plavky
Je povolena reklama jednoho výrobce maximálně do 30 cm
čtverečních. Na jednodílných plavkách jsou dovoleny dvě reklamy
stejného výrobce maximálně do 30 cm čtverečních, z toho musí být
jedna reklama nad pasem a druhá pod pasem. Tato dvě loga nesmí být
umístěna bezprostředně vedle sebe. Pokud jsou používány dvojdílné
plavky, musí být loga výrobce na jedné straně.
 Je povolena jedna vlajka, jeden název země, nebo znak země
maximálně do 50 cm čtverečních.
 Je povolena jedna reklama sponzora do maximálně 30 cm
čtverečních.

BL 7.1.2

Čepičky
 Je povolena jedna reklama výrobce maximálně do 20 cm
čtverečních na čepičce vpředu.
 Je povolena vlajka a název země, znak země po jedné straně
čepičky maximálně do 32 cm čtverečních.
 Je povoleno jméno plavce maximálně 20 cm čtverečních na té
stejné straně čepičky.
 Je povoleno používat dvě čepičky (platí pro bazénové plavání).

BL 7.1.4

Brýle
 Jsou povoleny 2 reklamy výrobce maximálně do 6 cm čtverečních,
ale jen na pásku brýlí, nebo rámu brýlí.

BL 8

PLAVECKÉ ÚBORY

BL 8.1

FINA schvaluje plavky, které mohou být používány na OH a MS. Tyto
plavky musí být schváleny nejméně 12 měsíců před těmito závody,
respektive soutěžemi. Kromě toho musí být dostupné od 1. ledna před
rokem zahájení OH a MS.

BL 8.2

V plaveckých soutěžích smí plavci nosit pouze plavky skládající se
z jedné nebo dvou částí. Žádné další prvky jako návleky na paže či nohy
nemohou být považovány za součást plavek.
Je zakázáno používat jakékoliv tejpy, náplasti, bandáže, ortézy,
capssicinové náplasti a prostředky, které by mohly ovlivnit výkon
závodníka a vztlakové poměry – viz SW 10.8.

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 materiálů.
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BL 8.4

Na území ČR v případě konání mistrovských soutěží, soutěže družstev
a soutěží zařazených do Českého poháru nesmí závodník používat
čepičky ani plavky se státními symboly jiného státu než ČR, nebo jehož
je státním občanem.

BL 9

Věkové kategorie minimální věk

BL 9.3.6

Minimální věk pro plavce soutěžících na olympijských hrách, FINA
mistrovství světa a FINA mistrovství světa v plavání musí být stejný jako
je minimální věk pro Mistrovství světa juniorů FINA v plavání:


ženy minimálně 14 let,



muži minimálně 15 let,

které dovrší v roce pořádání soutěže, s výjimkou mladších dorostenců
se mohou účastnit těchto soutěží v případě, že bylo dosaženo alespoň
"B" časového limitu stanoveného pro danou disciplínu.
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FR

PRAVIDLA PRO VYBAVENÍ ZÁVODIŠTĚ

Pravidla FINA pro vybavení závodiště (FR) stanovují základní rozměry plaveckých
bazénů a předpisy pro jejich vybavení. Pravidla FR se týkají jak bazénů pro
Olympijské hry a Mistrovství světa, tak i všech ostatní bazénů s cílem zajistit
regulérnost plaveckých soutěží.
Dále uvádíme pouze výtah obecně nejpodstatnějších ustanovení z těchto pravidel
vystihující minimální požadavky pro soutěže pořádané v ČR. Celá pravidla jsou
k dispozici v originálním znění na www.fina.org.

FR 2

PLAVECKÉ BAZÉNY

FR 2.1

Délka

FR 2.1.1

50,0 metrů. Používají-li se dotykové panely automatického
časoměrného zařízení na startovní i na obrátkové straně bazénu, musí
být celková délka bazénu mezi oběma panely 50,0 metrů.

FR 2.1.2

25,0 metrů. Používají-li se dotykové panely automatického
časoměrného zařízení na startovní i na obrátkové straně bazénu, musí
být celková délka bazénu mezi oběma panely 25,0 metrů.

FR 2.2

Rozměrové 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 stěn 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 stěn ve vzdálenosti od
0,3 m nad hladinou do 0,8 m pod hladinou vody.

FR 2.5

Dráhy musí být nejméně 2,0 m široké, na vnějších stranách první
a poslední dráhy musí zbývat pruh o šířce nejméně 0,2 m.

FR 2.6

Dělící lana musí být natažena po celé délce dráhy a oba jejich konce
uchyceny na držáky zapuštěné v koncových stěnách bazénu. Dělící
lana jsou opatřena plováky o průměru minimálně 0,05 m a maximálně
0,15 m, umístěnými těsně vedle sebe. Plováky do vzdálenosti 5,0 m od
obou obrátkových stěn bazénu se musí lišit barvou od ostatních
plováků. Mezi dráhami nesmí být více než jedno dělící lano. Dělící lana
musí být pevně napnutá.

FR 2.7

Startovní bloky musí být tuhé a nepružné. Výška startovních bloků nad
hladinou vody musí být od 0,5 m do 0,75 m. Povrch startovních bloků
musí mít plochu nejméně 0,5 m x 0,5 m a musí být opatřen neklouzavým
materiálem. Jeho sklon může dosahovat nejvýše 10°. Bloky mohou mít
nastavitelnou zadní opěrku. Bloky musí být konstruovány tak, aby se
plavec mohl při startu přidržet vpředu a po stranách. Při překročení
tloušťky startovních bloků 0,04 m se doporučuje, aby na nich byly z
obou bočních stran úchyty široké nejméně 0,1 m a aby přední strana
bloku byla v šířce 0,4 m vyříznuta do hloubky 0,03 m od povrchu bloků.
Držadla (madla) pro start na znak musí být umístěna ve výšce od 0,3 m
do 0,6 m nad hladinou vody. Musí být rovnoběžná s povrchem čelní
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stěny bazénu a nesmějí z ní vyčnívat. Na straně bazénu, kde jsou
instalovány startovní bloky, musí být hloubka vody ve vzdálenosti 1,0 m
až 6,0 m od koncové stěny minimálně 1,35 m.
FR 2.8

Číslování - Každý startovní blok musí být na všech čtyřech stranách
výrazně označen jasně viditelným číslem. Dráha číslo 1 nebo 0 je
umístěna na pravé straně při pohledu ze startovní plošiny. Dotykové
panely mohou být očíslovány v horní části.

FR 2.9

Ukazatele znakové obrátky - Lano s praporky může být zavěšeno
napříč bazénu ve výšce nejméně 1,8 m a nejvýše 2,5 m nad hladinou
vody na pevných stojanech, umístěných 5,0 m od obou koncových stěn
bazénu. Ve vzdálenosti 15,0 m od obou koncových stěn musí být na
obou stranách bazénu umístěny výrazné značky a podle možnosti i
výrazné označení na dělících lanech.

FR 2.10

Lano pro zachycení chybného startu může být zavěšeno napříč
bazénu nejméně 1,2 m nad hladinou vody na pevných stojanech ve
vzdálenosti 15,0 m od startovní stěny. Lano musí být na stojanech
uchyceno takovým způsobem, aby je bylo možno rychle uvolnit. Při
spuštění musí lano účinně pokrýt všechny dráhy.

FR 2.11

Teplota vody musí být nejméně 26° Celsia s tolerancí plus mínus 1° C.
Hladina vody v bazénu musí být během soutěže udržována na stálé
úrovni. Pohyb vody nesmí být viditelný. Pro dodržení hygienických
předpisů, platných ve většině zemí, je povoleno vtékání a odtékání
vody, pokud nevyvolá pozorovatelné proudění nebo víření.

FR 2.12

Osvětlení bazénu – nad startovní a obrátkové stěně musí dosahovat
intenzity minimálně 600 lx.

FR 2.13

Vodící pruhy – značení vodících pruhů musí být kontrastní barvy a
musí být umístěny na dně bazénu ve středu každé dráhy.
Šířka : minimálně 0,2 metru, maximálně 0,3 metru
Délka : 46,0 metru pro bazén o celkové délce 50 m
21,0 metru pro bazén o celkové délce 25 m
Každý vodící pruh končí 2,0 m před čelní stěnou bazénu zřetelným,
1,0 metru dlouhým křížovým pruhem stejné šířky, jako je vodící pruh.
Na čelních stěnách bazénu, nebo na dotykových deskách ve středu
každé dráhy musí být umístěny cílové pruhy stejné šířky, jako jsou
vodící pruhy. Musí být bez přerušení a sahat od hrany (obruby) bazénu
až na dno. V hloubce 0,30 m pod hladinou vody musí být umístěn
křížový pruh dlouhý 0,5 m, vycentrovaný na střed cílového pruhu.
Na všech bazénech, které jsou určeny pro konání soutěží v plavání a
byly kolaudovány po 01. 01. 2016, musí být 0,5 metrový křížový pruh
umístěný na dně bazénu i na dně ve vzdálenosti 15 m od obou čelních
stěn bazénu.
Pro bazény kolaudované před 01. 01. 2016 je umístění pruhu na 15 m
hranici na dně doporučeno provést v rámci rekonstrukčních činností.
Jedná se však pouze o doporučení, ne o povinnost provést toto
značení.
Revize 2017.04.04-1
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SW 1

ŘÍZENÍ ZÁVODŮ

SW 1.1

V pravomoci řídící komise (TSC FINA), jmenované výborem FINA
(FINA Bureau), je rozhodování o všech záležitostech, u kterých pravidla
výslovně neurčují, že o nich rozhoduje vrchní rozhodčí, rozhodčí nebo
jiní činovníci. Řídící komise má také pravomoc odložit konání závodu
a vydávat další pokyny v souladu s pravidly.
Práva a povinnosti pořadatele resp. řídícího orgánu u soutěží v České
republice stanoví Soutěžní řád plavání, vydaný ČSPS.

SW 1.2

Při olympijských hrách, mistrovství světa a světovém poháru jmenuje
FINA sbor rozhodčích minimálně v tomto složení:





vrchní rozhodčí (2)
kontrolor technického zabezpečení (1)
startéři (2)
vrchní obrátkoví rozhodčí (2, z toho 1 na každém konci
bazénu, to je na obrátkové a cílové stěně)
obrátkoví rozhodčí (po 1 na každém konci dráhy)
rozhodčí plaveckých způsobů (4)
vrchní časoměřič (1)
zapisovatel (1)
tajemníci závodu (2)
hlasatel (1)







SW 1.2.1

Pro všechny ostatní mezinárodní závody jmenuje řídící orgán sbor
rozhodčích ve stejném počtu činovníků v závislosti na rozhodnutí
odpovídající místní, nebo mezinárodní autority.

SW 1.2.2

Není-li k dispozici zařízení pro automatické měření času, musí být toto
zařízení nahrazeno vrchním časoměřičem (1), třemi (3) časoměřiči na
každou dráhu a dalšími dvěma (2) náhradními časoměřiči. (v tomto
případě však nemůže být uznán případný zaplavaný rekord).

SW 1.2.3

Není-li použito zařízení pro automatické měření času a/nebo nejsou
k dispozici tři (3) časoměřiči s digitálními stopkami na každou dráhu,
mohou být jmenováni vrchní cílový a cíloví rozhodčí.

SW 1.2.4

Úpravy platné pouze pro ČR

Vrchní cílový rozhodčí a cíloví rozhodčí jsou vyžadováni, pouze pokud není k dispozici
automatické zařízení pro měření času, které je zálohované (dohmatová deska +
backup / robertky) anebo 3 časoměřiči s digitálními stopkami pro každou dráhu, nebo
pokud o jejich ustavení nerozhodne VR, nebo delegát VSP.
SW 1.2.4.1

Pro mezinárodní a mistrovské soutěže v ČR (včetně nominačních
soutěží na mistrovské soutěže v ČR) je při použití elektronické časomíry
jmenován následující sbor rozhodčích:
●
●

vrchní rozhodčí (2)
vrchní časoměřič (1)
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
SW 1.2.4.2

startér (2)
časoměřiči (1 pro každou dráhu)
vrchní obrátkový rozhodčí (2, 1 na každé straně bazénu)
obrátkový rozhodčí (1 pro každou dráhu)
rozhodčí plaveckých způsobů (4)
hlasatel (1)
vedoucí protokolu (1)
rozhodčí elektronického časoměrného zařízení (1)
počítačové zpracování výsledků (1)
pomocný startér (1)

Pro ostatní soutěže v České republice je jmenován minimálně
následující sbor rozhodčích:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●


vrchní rozhodčí (1)
vrchní časoměřič (1)
startér (1)
časoměřiči (1 pro každou dráhu)
vrchní cílový rozhodčí (1)
cílový rozhodčí (2, 1 na každé straně cílové plošiny) –
pouze není – li použito časoměrných dohmatových desek
obrátkový rozhodčí (1 pro každou dráhu)
rozhodčí plaveckých způsobů (2)
náhradní časoměřič (2)
pomocný startér (1)
Rozhodčí elektronického časoměrného zařízení (1)

Vrchní cílový rozhodčí a cíloví rozhodčí jsou vyžadováni, pokud není
k dispozici automatické zařízení pro měření času, které je zálohované,
anebo 3 časoměřiči s digitálními stopkami pro každou dráhu.
SW 1.3

Plavecký bazén, kde se mají konat závody olympijských her
a mistrovství světa, a jeho technické zařízení musí být v dostatečném
časovém předstihu před konáním závodů schválen delegátem
FINA/LEN ve spolupráci s členem technické komise plavání (Technical
Swimming Committee).

SW 1.4

Používá-li televize videozařízení pro záznam pod vodou, musí být
ovládáno dálkově. Zařízení nesmí bránit plavcům ve výhledu ani
překážet při plavání, měnit rozměry a uspořádání bazénu nebo
narušovat předepsané značení dle pravidel FINA.

SW 2

SBOR ROZHODČÍCH

SW 2.1

Vrchní rozhodčí

SW 2.1.1

Vrchní rozhodčí plně řídí a kontroluje všechny rozhodčí, informuje je
o všech zvláštních ustanoveních, včetně rozpisů, platných pro dané
závody. Uplatňuje při tom pravidla a rozhodnutí FINA (ČSPS).
Rozhoduje ve všech otázkách, týkajících se vlastního průběhu soutěže,
disciplíny nebo závodu, jejichž konečné řešení není upraveno pravidly
nebo rozpisem soutěže.

Revize 2017.04.04-1
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SW 2.1.2

Vrchní rozhodčí je oprávněn kdykoli zasahovat do závodu s cílem
zajistit dodržování pravidel FINA (ČSPS). Posuzuje všechny protesty,
týkající se probíhající soutěže, pokud tato pravomoc není svěřena jury.

SW 2.1.3

Jsou-li ustanoveni cíloví rozhodčí a nejsou-li k dispozici tři (3)
časoměřiči s digitálními stopkami na každou dráhu, určuje vrchní
rozhodčí v případě nutnosti výsledné pořadí plavců. Je-li k dispozici
a funkční zařízení pro automatické měření času, je rozhodnutí popsáno
v pravidle SW 13.

SW 2.1.4

Vrchní rozhodčí zajistí, aby všichni potřební rozhodčí byli před
zahájením závodu na svých místech po dobu celé soutěže. Může
pověřit náhradníky za rozhodčí nepřítomné, neschopné působit v dané
funkci, nebo ty, u nichž se zjistí, že nepracují dobře. Považuje-li to za
potřebné, může pověřit výkonem funkce i další rozhodčí.

SW 2.1.5

Před každým startem vrchní rozhodčí signalizuje sérií krátkých hvizdů
plavcům, že se mají svléknout do plavek. Následným dlouhým hvizdem
vyzve plavce, aby závodníci zaujali svá místa na startovních blocích,
nebo při závodě na znak a při polohové štafetě musí závodníci ihned
skočit do vody a při druhém dlouhém hvizdu se neprodleně připravit ke
startu (uchopit se madel). Jakmile jsou plavci a rozhodčí připraveni ke
startu, dá vrchní rozhodčí zvednutím napjaté paže znamení startérovi k
provedení startu. Paži nechá vztyčenou do doby provedení startu.

SW 2.1.6

Diskvalifikace za předčasný start musí být potvrzena vrchním
rozhodčím i startérem. V případě rozdílných stanovisek je ponechána
závodníkovi výhoda.

SW 2.1.7

Vrchní rozhodčí může diskvalifikovat každého plavce za porušení
pravidel, které sám zpozoroval (s výjimkou pravidla SW 4.4, kde musí
být shoda se startérem). Vrchní rozhodčí může také diskvalifikovat
plavce za porušení pravidel, které mu bylo oznámeno jiným
delegovaným rozhodčím. Rozhodnutí vrchního rozhodčího podléhají
všechny diskvalifikace.

SW 2.1.8

Pro mistrovské a mezinárodní soutěže může tuto funkci vykonávat
rozhodčí s kvalifikací minimálně I. třídy, pro ostatní soutěže v ČR je
stanovena minimální kvalifikace rozhodčí II. třídy. Pokud nemá oblast
k dispozici rozhodčího s potřebnou kvalifikací, vyžádá na KR (komisi
rozhodčích) jeho jmenování s tím, že jmenovanému rozhodčímu náleží
úhrada cestovních výloh pro cestu osobním automobilem a v případě
potřeby je mu zabezpečeno odpovídající ubytování na náklady
pořadatele.

SW 2.2

Kontrolor technického zabezpečení
Týká se soutěží FINA a LEN. Je zodpovědný za činnost automatického
časoměrného zařízení včetně video – backup systému, provádí kontrolu
předávek štafet, kontrolu odhlášek a vytištěných výsledků.
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SW 2.3

Startér

SW 2.3.1

Startér plně řídí závod od okamžiku, kdy mu byl vrchním rozhodčím
předán vztyčenou paží (SW 2.1.5), až do provedení startu. Start musí
proběhnout v souladu s pravidlem SW 4.

SW 2.3.2

Startér oznámí vrchnímu rozhodčímu plavce, kteří zdržují start,
svévolně nerespektují jeho pokyny, či se jinak nevhodně chovají na
startu. Diskvalifikovat plavce za zdržování, svévolné neuposlechnutí
pokynů nebo nevhodné chování může jen vrchní rozhodčí. Taková
diskvalifikace se nepovažuje za chybný start.

SW 2.3.3

Startér je oprávněn určit je-li start správný, rozhodnutí podléhá pouze
vrchnímu rozhodčímu.
Jestliže při použití pravidla dvou startů nebyl podle názoru startéra první
start proveden správně (pouze žáci do 12 let), vrátí plavce po startovním
signálu zpět jeho několikanásobným opakováním.

SW 2.3.4

Startér stojí při startu po straně bazénu přibližně pět metrů od startovní
stěny tak, aby jej časoměřiči i plavci viděli a závodníci i rozhodčí slyšeli
startovní povel.
Pozn.: Při znakovém startu stojí na úrovni startovní stěny.
O případném předčasném startu musí být shoda mezi VR a ST – viz
SW 2.1.6.

SW 2.3.5

V případě nedostatečného počtu kvalifikovaných rozhodčích může být
v ČR pověřen VR i Startér výkonem funkce rozhodčího plaveckých
způsobů.

SW 2.4

Pomocný startér

SW 2.4.1

Pomocný startér shromáždí plavce před každým závodem a organizuje
jejich příchod na startovní plošinu.

SW 2.4.2

Pomocný startér oznámí vrchnímu rozhodčímu jakékoliv porušení
pravidla o reklamě (GR 6) a nepřítomnost plavce po výzvě k prezentaci.

SW 2.4.3

Plavec, který se včas neprezentuje u pomocného startéra, nebude
připuštěn k danému závodu.

SW 2.4.4

Je nápomocen při organizaci slavnostního nástupu, odpovídá za
včasný příchod závodníků na startovní plošinu, případně jejich
zavádění při finálových závodech, zabezpečuje nástup závodníků na
vyhlášení vítězů.

SW 2.5

Vrchní obrátkový rozhodčí

SW 2.5.1

Vrchní obrátkový rozhodčí řídí obrátkové rozhodčí a sleduje správné
plnění jejich povinností v průběhu soutěže.

SW 2.5.2

Vrchní obrátkový rozhodčí převezme hlášení o jakémkoliv porušení
pravidel, které zpozorovali obrátkoví rozhodčí a ihned je předá vrchnímu
rozhodčímu se svým stanoviskem.

Revize 2017.04.04-1
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SW 2.6

Obrátkoví rozhodčí

SW 2.6.1

Na každé straně bazénu sleduje obrátky vždy jeden obrátkový rozhodčí
pro každou dráhu. Při soutěžích v ČR může být na startovní straně touto
funkcí pověřen časoměřič.

SW 2.6.2

Obrátkoví rozhodčí sledují dodržování příslušných pravidel pro obrátky
daného plaveckého způsobu, počínaje začátkem posledního záběru
pažemi před dotykem na stěně a konče dokončením prvního záběru
pažemi po obrátce. Obrátkoví rozhodčí na startovní straně sledují
dodržování příslušných pravidel od startu až po dokončení prvního
záběru pažemi po startu. Obrátkoví rozhodčí na cílové straně bazénu
sledují také ukončení závodu podle pravidel, platných pro příslušnou
disciplínu.

SW 2.6.3

V závodech jednotlivců na 800 a 1500 metrů volný způsob obrátkoví
rozhodčí na obrátkové straně bazénu zaznamenávají počet uplavaných
délek bazénu a informují plavce o zbývajícím počtu délek bazénu
pomocí tabulek s čísly. Je možno použít poloautomatické elektronické
zařízení včetně podvodního displeje. Čísla nesmí být rozhodčím
ukazována pod hladinou vody.

SW 2.6.4

Obrátkoví rozhodčí na startovní straně bazénu (v ČR časoměřiči) při
závodech jednotlivců na 800 a 1500 m volný způsob musí dát zvukový
signál, jakmile plavci v jeho dráze zbývají dvě délky plus pět metrů do
cíle. Signál může být zopakován po obrátce, dokud plavec nedoplave k
5ti metrové značce na dráze. Signál může být dán píšťalou nebo
zvoncem.

SW 2.6.5

Obrátkový rozhodčí na startovní straně bazénu rozhoduje při
štafetových závodech, zda se startující plavec dotýká startovního bloku
v okamžiku, kdy se předcházející závodník jeho družstva dotkne
startovní stěny. Použije-li se automatické zařízení pro měření času
s posuzováním odskoku při štafetách, musí být v souladu
s ustanovením pravidla SW 13.1.

SW 2.6.6

Obrátkoví rozhodčí musí ohlásit jakékoliv porušení pravidel při obrátce,
po startu, nebo při cílovém dohmatu předá po skončení dané rozplavby
informaci o tomto prohřešku ihned vrchnímu obrátkovému rozhodčímu
na vlastnoručně podepsaném formuláři. Na takovém formuláři musí být
následující informace: číslo disciplíny, rozplavby a dráhy a dále stručný
popis přestupku (co a na kolika metrech, na jaké dráze a v které
rozplavbě rozhodčí zpozoroval). Vrchní obrátkový rozhodčí předá tento
formulář neprodleně vrchnímu rozhodčímu.

SW 2.7

Rozhodčí plaveckých způsobů

SW 2.7.1

Rozhodčí plaveckých způsobů se v průběhu závodu pohybují po obou
delších stranách bazénu.

SW 2.7.2

Rozhodčí plaveckých způsobů sledují dodržování příslušných pravidel
pro daný plavecký způsob. Zároveň sledují také správnost provedení
obrátek a dohmatů v cíli a tím pomáhají obrátkovým rozhodčím.
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V době startu se rozhodčí plaveckých způsobů drží na hranici 15 m
(s výjimkou prsových disciplín) a zodpovídají za posouzení vyplavání
závodníka po startech i veškerých obrátkách v průběhu závodu na této
hranici. Po vynoření závodníků sledují dodržování pravidel pro
jednotlivé plavecké způsoby.
SW 2.7.3

Rozhodčí plaveckých způsobů hlásí jakýkoliv prohřešek proti pravidlům
daného plaveckého způsobu vrchnímu rozhodčímu pomocí
vlastnoručně podepsaného formuláře. Na takovém formuláři musí být
následující informace: číslo disciplíny, rozplavby a dráhy a dále stručný
popis přestupku.
Není-li určen zvláštní rozhodčí pro obsluhu záchytného lana, obsluhují
záchytné lano, které spustí při chybném startu na pokyn vrchního
rozhodčího.

SW 2.8

Vrchní časoměřič

SW 2.8.1

Vrchní časoměřič určuje časoměřičům dráhy, za něž budou odpovídat.
Není-li použito při mistrovských soutěžích automatické časoměrné
zařízení, je doporučeno určeni tří časoměřičů pro každou dráhu. Pokud
není použito automatické časoměrné zařízení, je třeba určit ještě dva
náhradní časoměřiče, kteří nahradí časoměřiče, jehož stopky se
nerozběhly nebo se zastavily během závodu, nebo který není
z jakéhokoli jiného důvodu schopen měřit čas. Použije-li se trojích
digitálních stopek na každé dráze, určuje se výsledné umístění podle
časů.

SW 2.8.2

Pokud je k dispozici pouze jeden (1) časoměřič na dráhu, musí být k
dispozici náhradní časoměřič, který je povolán v případě technické
poruchy stopek. Navíc musí vrchní časoměřič vždy změřit
a zaznamenat čas vítěze rozplavby

SW 2.8.3

Vrchní časoměřič u sebe soustředí tiskopisy (startovní lístky) od všech
časoměřičů, na nichž je zaznamenán čas i mezičasy. V případě potřeby
má právo kontrolovat stopky časoměřičů na drahách.

SW 2.8.4

Vrchní časoměřič zaznamená nebo překontroluje naměřený čas,
zapsaný na startovním lístku pro každou jednotlivou dráhu.

SW 2.8.5

Vrchním časoměřičem pro mistrovské a mezinárodní soutěže musí být
jmenován rozhodčí s kvalifikací minimálně I. třídy, pro ostatní soutěže
v ČR je stanovena minimální kvalifikace rozhodčí II. třídy. Pokud nemá
oblast k dispozici rozhodčího s potřebnou kvalifikací vyžádá na KR
(komisi rozhodčích) jeho jmenování s tím, že jmenovanému
rozhodčímu náleží úhrada cestovních výloh pro cestu osobním
automobilem a v případě potřeby je mu zabezpečeno odpovídající
ubytování na náklady pořadatele.

SW 2.8.6

Při soutěžích v ČR rovněž kontroluje, zda naměřené časy odpovídají
stanovenému pořadí cílovými rozhodčími, pokud byli cílový rozhodčí
ustanoveni.
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SW 2.9

Časoměřiči

SW 2.9.1

Časoměřič měří čas plavce na dráze, která mu byla přidělena, v souladu
s ustanovením pravidla SW 11.3. Použité stopky musí být uznány
pořadatelem závodů, nebo řídící komisí.

SW 2.9.1.1

Při použití automatického nebo poloautomatického časoměrného
zařízení spíná spínací tlačítko při dotyku v cíli nebo při obrátce.

SW 2.9.1.2

Při soutěžích v České republice časoměřič zároveň vykonává funkci
obrátkového rozhodčího na startovní straně bazénu dle pravidla
SW 2.5.

SW 2.9.2

Časoměřič spustí stopky při startovním povelu a zastaví je, jakmile
plavec v jeho dráze ukončí závod. Při závodech delších než 100 metrů
měří a zaznamenává mezičasy.

SW 2.9.3

Ihned po ukončení závodu zapíší časoměřiči v každé dráze časy ze
svých stopek na startovní lístek, který předají vrchnímu časoměřiči. Na
vyzvání vrchního rozhodčího nebo vrchního časoměřiče předloží stopky
ke kontrole. Časoměřič vynuluje stopky po krátkých hvizdech vrchního
rozhodčího.

SW 2.9.4

Jestliže není k dispozici oficiální záložní videozařízení, může být
požadováno, aby dráhy byly obsazeny časoměřiči stejně jako při ručním
měření (3 na každé dráze). Pro soutěže v ČR platí ustanovení pravidla
SW 1.2.4. – ustanovení cílových rozhodčích.

SW 2.9.5

Náhradní časoměřiči měří vždy čas prvního závodníka přerušovacím
zařízením a čas posledního závodníka zastavením stopek, pokud jim
vrchní rozhodčí nedá jiný pokyn.

SW 2.9.6

Na pokyn vrchního rozhodčího nahradí časoměřiče, jehož stopky se
nerozběhly nebo zastavily během závodu, nebo časoměřiče, který není
z jakéhokoliv důvodu schopen měřit čas.

SW 2.10

Vrchní cílový rozhodčí

SW 2.10.1

Vrchní cílový rozhodčí přidělí místo každému cílovému rozhodčímu
a určí, o kterém pořadí v cíli má rozhodovat.

SW 2.10.2

Vrchní cílový rozhodčí po závodě shromáždí podepsané cílové
záznamy s výsledky od všech cílových rozhodčích a stanoví výsledné
umístění, které předá přímo vrchnímu rozhodčímu (při soutěžích v ČR
vrchnímu časoměřiči).

SW 2.10.3

Používá-li se ke stanovení konečného pořadí zařízení pro automatické
měření času, musí vrchní cílový rozhodčí ohlásit po každém závodě
pořadí zaznamenané tímto zařízením.

SW 2.10.4

Výsledné pořadí při ručním měření se určí následujícím způsobem:
a) shoduje-li se pořadí zaznamenané všemi cílovými rozhodčími
nebo jejich absolutní většinou, platí toto pořadí,
b) shoduje-li se pořadí alespoň relativní většiny rozhodčích, platí
toto pořadí,
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c) není-li dosaženo na jednotlivých místech alespoň relativní
většiny, přidá vrchní cílový rozhodčí svůj lístek k jejímu
možnému vytvoření,
d) nelze-li určit pořadí na všech místech ani podle bodu c), určí
pořadí na sporných místech podle naměřených časů vrchní
časoměřič.

SW 2.11

Cíloví rozhodčí

SW 2.11.1

Cíloví rozhodčí jsou umístěni na vyvýšených místech v rovině cílové
stěny tak, aby měli vždy nerušený výhled na celý bazén a cílovou stěnu.

SW 2.11.2

Po každém závodě rozhodnou cíloví rozhodčí o pořadí a určí umístění
závodníků podle toho, které dráhy jim byly přiděleny.

SW 2.11.3

Při soutěžích v ČR se používá následující způsob:
Po každé rozplavbě cíloví rozhodčí určí umístění závodníků tak, že
zapíší čísla drah v tom pořadí, v jakém viděli závodníky doplavat do cíle.
Zakroužkováním označí čísla drah, kde viděli závodníky doplavat do
cíle současně.

SW 2.12

Vedoucí protokolu
Při soutěžích v ČR může tuto funkci vykonávat vrchní časoměřič.

SW 2.12.1

Vedoucí protokolu odpovídá za kontrolu výsledků vydaných počítačem
nebo výsledků naměřených časoměřiči a záznamů o umístění
v každém závodě, předaných vrchním cílovým rozhodčím. Výsledky si
nechá podepsat od vrchního rozhodčího.

SW 2.12.2

Vedoucí protokolu kontroluje odstoupení závodníků z rozplaveb nebo
z finále. Zaznamenává všechny nově vytvořené rekordy, zajistí
vystavení „protokolů o překonání rekordu“ a zpracování kompletních
výsledků soutěže. Udržuje bodové tabulky, pokud jsou pro závod
vyžadovány

SW 2.13

Rozhodování rozhodčích

SW 2.13.1

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

SW 3

PŘIDĚLENÍ DRAH V ROZPLAVBÁCH, SEMIFINÁLE A VE FINÁLE
Při závodech olympijských her, mistrovství světa, kontinentálních
mistrovství i jiných soutěží FINA se startovní dráhy přidělují takto:

SW 3.1

Rozplavby

SW 3.1.1

Na přihláškách jsou uvedeny nejlepší dosažené časy za pořadatelem
stanovenou dobu před uzavřením přihlášek (pokud rozpis soutěže
nestanoví jinak), musí být odeslány na přihláškách, nebo on line
systémem, podle toho, jak je požadováno. Seznam plavců a jejich
dosažených časů musí být dodán pořadateli soutěže seřazený podle
plavci dosažených časů v jednotlivých disciplínách. Plavci, u nichž
Revize 2017.04.04-1
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nejsou v přihlášce časy uvedeny, se považují za nejpomalejší a zařadí
se na konec seznamu. Nasazení na dráhy se u plavců se stejnými časy
určí losem. Dráhy v rozplavbě se závodníkům přidělí postupem,
stanoveným v pravidle SW 3.1.2. Do rozplaveb jsou plavci zařazováni
takto:
SW 3.1.1.1

Je-li rozpisem soutěže určena jen jedna rozplavba nebo počet
přihlášených nepřekročí počet drah v bazénu, přidělují se dráhy jako ve
finále a závod se plave v čase, stanoveném v rozpise soutěže pro finále.

SW 3.1.1.2

Jsou-li v závodě dvě rozplavby, plave nejrychlejší z plavců ve druhé
rozplavbě, druhý nejrychlejší plavec v první rozplavbě, další nejrychlejší
opět ve druhé rozplavbě, další v první rozplavbě atd.

SW 3.1.1.3

Jsou-li v závodě tři rozplavby, s výjimkou závodů na 400, 800 a 1500
metrů, bude nejrychlejší z plavců zařazen do třetí rozplavby, druhý
nejrychlejší do druhé rozplavby a třetí nejrychlejší plavec do první
rozplavby. Čtvrtý nejrychlejší plavec bude plavat ve třetí rozplavbě, pátý
ve druhé, a šestý v první, sedmý nejrychlejší ve třetí rozplavbě atd.

SW 3.1.1.4

Jsou-li v závodě čtyři nebo více rozplaveb, s výjimkou závodů na 400,
800 a 1500 metrů, zařazují se plavci do tří posledních rozplaveb podle
ustanovení pravidla SW 3.1.1.3. Ostatní plavci budou zařazeni do
rozplaveb a na dráhy dle nahlášených časů v souladu s pravidlem SW
3.1.2.

SW 3.1.1.5

Pro závody na 400, 800 a 1500 metrů jsou poslední dvě rozplavby
nalosovány podle pravidla SW 3.1.1.2.

SW 3.1.1.6

Výjimka: Jsou-li v jednom závodě dvě nebo více rozplaveb, musí být
v každé rozplavbě zařazeni nejméně tři plavci. Pozdější odhlášení
závodníků však může počet plavců v rozplavbě snížit i na méně než na
tři.

SW 3.1.1.7

Vztahuje se pouze na rozplavání o postup do finále na 800 a 1500 metrů
na desetidráhovém bazénu.

SW 3.1.2

Kromě závodů na 50 metrů v 50 m bazénu se plavcům přidělují dráhy
podle následujícího postupu (dráha číslo jedna (nebo 0 na 10 dráhovém
bazéně) je na pravé straně bazénu, stojíme-li na startovní straně):

SW 3.1.3



Nejrychlejší plavec nebo družstvo plave v prostřední dráze
bazénu s lichým počtem drah, v dráze číslo 3 u bazénu
s 6 drahami, resp. v dráze číslo 4 u bazénu s 8 nebo
10 drahami.



Plavec s druhým nejrychlejším časem plave vlevo od něho,
další plavci v pořadí podle kvalifikačních časů se zařazují
střídavě vpravo a vlevo.



Plavcům se stejným časem se dráha přidělí losem.

Pokud se závod na 50 metrů uskuteční v 50 m bazénu, závod se může
plavat podle rozhodnutí pořadatele buď z běžné startovní stěny
k obrátkové straně, nebo z obrátkové stěny ke startovní straně,
v závislosti na tom, zda je k dispozici odpovídající časoměrné zařízení,
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místo pro startéra atd. Pořadatel musí dát závodníkům své rozhodnutí
na vědomí dostatečně včas před startem závodu. Bez ohledu na to,
z jaké strany je závod plaván, plavci budou nasazeni na dráhy stejně,
jako kdyby byl závod odstartován a končil na startovní straně.

SW 3.2

Semifinále a finále

SW 3.2.1

Nasazování do semifinálových rozplaveb se řídí podle pravidla SW
3.1.1.2

SW 3.2.2

Nejsou-li žádné předchozí rozplavby, přidělují se dráhy plavcům
v semifinále a finále podle ustanovení pravidla SW 3.1.2. Pokud se
v závodě konaly rozplavby, přidělují se dráhy podle zásad uvedených
v pravidle SW 3.1.2, avšak na základě časů dosažených v těchto
rozplavbách.

SW 3.2.3

Dosáhnou-li plavci z jedné rozplavby nebo z různých rozplaveb na
osmém nebo šestnáctém místě, případně dvacátém místě v závislosti
na počtu drah bazénu stejných časů s přesností na 1/100 sekundy,
proběhne mezi plavci rozplavání o to, kdo postoupí do daného
semifinále nebo finále. Toto rozplavání se uskuteční poté, co
zainteresovaní plavci dokončí své rozplavby, v čase dohodnutém
organizátorem a zúčastněnými stranami. Dosáhnou-li plavci shodného
času i v rozplavání, je toto rozplavání opakováno. V případě potřeby
může být rozplavání provedeno i mezi 1. a 2. náhradníkem pro dané
semifinále nebo finále, pokud dosáhli shodných časů.

SW 3.2.4

Odstoupí-li jeden nebo více závodníků z finálového závodu (finále
A nebo B), budou na jejich místa zařazeni náhradníci podle umístění
v rozplavbách, nebo semifinále. Takový závod musí být přelosován
podle ustanovení pravidla SW 3.1.2 a vydány dodatky ke startovní
listině, v nichž budou uvedeny všechny změny.

SW 3.2.5

Plavci se musí hlásit u pomocného startéra alespoň 20 minut před
začátkem závodu, v němž plavou, ať už se jedná o rozplavbu,
semifinále, nebo finále. Neprezentování se u pomocného startéra je
důvodem pro nepřipuštění závodníka ke startu dané disciplíny.

SW 3.3

Při ostatních soutěžích lze pro přidělování drah použít losování.

SW 4

START
Příchod závodníků na startovní plošinu organizuje pomocný startér.
Závodníci mohou vstoupit na startovní plošinu až po pokynu
pomocného startéra, zaujmou místo u svých bloků a při oznámení jejich
jména je jejich povinností se představit odpovídajícím způsobem
(vztyčení paže, postavením se za blok…)

SW 4.1

Start závodu v disciplínách volný způsob, prsa a motýlek a individuální
polohový závod se provádí skokem. Na dlouhý hvizd vrchního
rozhodčího (SW 2.1.5) vystoupí plavci na startovní blok a zůstanou na
něm stát. Na povel startéra "na místa" (anglicky “take your marks”),
zaujmou neprodleně startovní postoj nejméně s jednou nohou na
předním okraji startovního bloku. Na pozici rukou nezáleží. Jakmile jsou
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všichni plavci v klidu, vydá startér startovní pokyn (pistolí, klaksonem,
nebo píšťalkou).
SW 4.2

Start závodu v disciplínách znak a polohová štafeta se provádí z vody.
Po prvním dlouhém hvizdu vrchního rozhodčího (SW 2.1.5) skočí plavci
okamžitě do vody. Na druhý dlouhý hvizd vrchního rozhodčího se plavci
neprodleně připraví ke startu (uchopí se madel) (SW 6.1). Jakmile
zaujmou všichni plavci startovní postoj, vydá startér povel "na místa"
(anglicky “take your marks”), Jakmile jsou všichni plavci v klidu, vydá
startér startovní povel.

SW 4.3

Při olympijských hrách, mistrovství světa a jiných soutěžích FINA musí
být dán povel "na místa" v angličtině ("Take your marks"), startovní
povel musí být přenášen reproduktory umístěnými za každým
startovním blokem.

SW 4.4

Každý plavec startující před zazněním startovního povelu musí být
diskvalifikován. Zazní-li startovní povel před vyhlášením diskvalifikace,
pokračuje se v závodě a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po
dokončení závodu. Bude-li diskvalifikace ohlášena před startovním
povelem, nebude startovní povel vydán, ostatní plavci budou vráceni
a start bude opakován. Vrchní rozhodčí opakuje start tím, že začíná až
dlouhým hvizdem. Pro znak a polohovou štafetu druhým dlouhým
hvizdem, viz. SW 2.1.5

Interpretace:
Kterýkoliv plavec, který se pohne poté, co jsou všichni plavci v klidu (SW 4.1), může
být diskvalifikován, pokud je tento pohyb zpozorován jak startérem, tak vrchním
rozhodčím (SW 2.1.6). Pokud je k dispozici oficiální a schválený videozáznam pro
systém časomíry a startů (FR 4.7.3), může být použit k ověření diskvalifikace.

SW 4.5

V soutěžích, organizovaných v České republice může být pro kategorie
žactva 12 let a mladší použito pravidlo dvou startů. Tato skutečnost
musí být součástí rozpisu soutěže, případně protokolu o losování.
Netýká se soutěží pořádaných VSP (poháry žactva), které se vždy
řídí pravidlem jednoho startu.

SW 4.6

Je-li použito pravidlo dvou startů, pak při prvním chybném startu v každé
rozplavbě startér vrátí plavce a upozorní je, aby nestartovali před
startovním povelem. Po prvním vráceném chybném startu bude
diskvalifikován každý plavec, který bude startovat před startovním
signálem. Zazní-li startovní signál před vyhlášením diskvalifikace,
pokračuje se v závodě a plavec (nebo plavci) bude diskvalifikován po
dokončení závodu. Bude-li diskvalifikace ohlášena před startovním
povelem, nebude startovní povel vydán, ostatní plavci budou vráceni,
startér jim připomene možnosti potrestání za chybný start a start bude
opakován.
Signál chybného startu musí být stejného druhu jako startovní signál,
vydává se však opakovaně a je doprovázen spuštěním záchytného
lana. Rozhodne-li vrchní rozhodčí sám, že start byl chybný, zapíská na
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píšťalku. Na tento pokyn startér vydá signál chybného startu a musí být
spuštěno záchytné lano.
SW 4.7

Přerušení startu, způsobené chybným rozhodnutím rozhodčího,
selháním pistole, klaksonu či píšťalky se za chybný start nepovažuje.

SW 5

VOLNÝ ZPŮSOB

SW 5.1

V takto označené disciplíně může závodník plavat jakýmkoli způsobem.
V polohovém závodě a v polohové štafetě znamená volný způsob
jakýkoli jiný způsob než znak, prsa nebo motýlek.

SW 5.2

Při dokončení každé délky bazénu a v cíli se plavec musí dotknout stěny
kteroukoliv částí těla.

SW 5.3

Během celého závodu musí některá část těla plavce protínat vodní
hladinu, plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do
vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této
vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody.

SW 6

ZNAK

SW 6.1

Plavci se seřadí ve vodě čelem ke startovní stěně, oběma rukama se
přitom drží startovních madel. Je zakázáno stát ve žlábku, na něm nebo
se opírat ohnutými prsty o jeho okraj. Jsou-li použita znaková startovací
zařízení, musí se palce obou nohou dotýkat startovní stěny. Zaháknutí
placů u nohou za horní hranu dohmatové desky, nebo startovacího
zařízení je zakázáno.

SW 6.2

Používají-li se znaková startovací zařízení, je obrátkový rozhodčí
(časoměřič na startovní straně bazénu) zodpovědný za jejich instalaci
před startem a od instalaci po odstartování závodníka. Při instalaci
zařízení musí rozhodčí nastavit před příchodem závodníka vždy na
výškový posun 0, závodník může provést korekci dle své úvahy
v rozsahu stupnice na zařízení (-4 až +4 cm)

SW 6.3

Při startu a po obrátce se plavec odráží a plave v poloze na zádech
během celého závodu, kromě provedení obrátek podle ustanovení
pravidla SW 6.5. Normální poloha naznak dovoluje otáčení celého těla
z vodorovné polohy až do 90 stupňů od vodorovné osy (nikoli však
včetně). Poloha hlavy není rozhodující.

SW 6.4

Během závodu musí jakákoliv část těla plavce protínat vodní hladinu.
Je povoleno, aby se plavec úplně ponořil při obrátce, a ve vzdálenosti
ne větší než 15m po startu a po každé obrátce. V tomto místě (15m)
musí hlava plavce protnout hladinu vody. Při cílovém dohmatu nesmí
být závodník zcela ponořen.

SW 6.5

Při provádění obrátky se musí jakákoli část těla plavce dotknout stěny
bazénu v přidělené dráze. Při obrátce mohou být ramena podélně
přetočena na prsa, potom může být použit plynulý nepřerušovaný záběr
jednou paží nebo oběma pažemi současně k zahájení plynulé obrátky.
Plavec se musí vrátit do polohy na zádech při odrazu od stěny ve své
dráze.
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SW 6.6

V cíli závodu se musí plavec dotknout stěny v přidělené dráze poloze
naznak.

SW 7

PRSA

SW 7.1

Po startu a po každé obrátce může plavec provést jeden záběr pažemi
až ke stehnům, v průběhu něhož může být plavec zcela ponořen.
Kdykoliv před prvním prsovým kopem po startu a po každé obrátce je
povolen jeden delfínový kop

SW 7.2

Od začátku prvního záběru pažemi, po startu a po každé obrátce musí
tělo plavce spočívat na prsou. Není dovoleno se kdykoliv během závodu
otočit na záda, s výjimkou obrátky. Při obrátce se lze po doteku přetočit
libovolným způsobem, pokud je tělo plavce v poloze na prsou
v okamžiku odrazu od stěny. Od startu po celou dobu závodu musí po
záběru pažemi následovat kop nohou v tomto pořadí. Všechny pohyby
pažemi musí být současné, ve stejné horizontální rovině a bez
střídavých pohybů.

SW 7.3

Paže musí být vytrčeny současně vpřed od prsou na hladině vody, pod
ní nebo nad vodou. Lokty musí být ponořeny pod vodou s výjimkou
posledního záběru před obrátkou, v průběhu obrátky a při posledním
záběru v cíli. Paže se musí vracet zpět na hladině nebo pod hladinou.
Ruce nesmí při záběru překročit úroveň kyčlí, s výjimkou prvního tempa
po startu a po každé obrátce.

SW 7.4

V průběhu každého celého cyklu (záběr paží a nohou) musí nějaká část
hlavy plavce protínat hladinu vody. Hlava plavce musí protnout hladinu
vody před tím, než se ruce plavce vytáčí směrem dovnitř v nejširší části
druhého záběru. Všechny pohyby nohama musí být prováděny
současně a ve stejné vodorovné rovině bez střídavých pohybů.

SW 7.5

Chodidla musí být v aktivní části kopu otočena směrem ven. Nůžkový
pohyb, střídavý kop nebo pohyb nohou směrem dolů jako při delfínu
není povolen, s výjimkou pravidla SW 7.1. Chodidla plavce mohou
protnout hladinu, pokud nenásleduje pohyb směrem dolů jako při
delfínu.

SW 7.6

Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny bazénu
oběma rukama současně a ruce musí být při dohmatu oddělené.
Dohmat může být proveden na hladině, nad ní nebo pod ní. Je možné,
aby poslední záběr pažemi před obrátkou a v cíli nebyl následován
kopem nohama. Hlava může být po posledním záběru pažemi před
dotekem zcela ponořena v případě, že protnula hladinu v průběhu
posledního kompletního nebo nekompletního cyklu (záběr pažemi a kop
nohou).

Interpretace
Oddělenýma rukama je myšleno, že jedna ruka nesmí překrývat druhou. Mezi rukama
nemusí být mezera, náhodný dotyk prstů není v rozporu s pravidly.
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SW 8

MOTÝLEK

SW 8.1

Od zahájení prvního záběru paží po startu a po každé obrátce musí tělo
plavce zůstat v poloze na prsou. Kopy nohou pod vodou v poloze na
boku jsou povoleny. Není povoleno přetočit se na záda kdykoliv během
závodu, kromě obrátky. Při obrátce se lze po doteku přetočit libovolným
způsobem, pokud je tělo plavce v poloze na prsa, v okamžiku odrazu
od stěny.

SW 8.2

Plavec musí přenášet obě paže vpřed nad vodou a vést je vzad
současně po celou dobu závodů s výjimkou pravidla SW 8.5.

SW 8.3

Všechny pohyby nohou nahoru a dolů musí být současné. Nohy nebo
chodidla nemusí být ve stejné rovině, ale nejsou povoleny jejich
vzájemné střídavé pohyby. Prsařský kop nohama není dovolen.

SW 8.4

Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny oběma
rukama současně na hladině, nad ní nebo pod ní a ruce musí být
oddělené. Ramena musí zůstat ve vodorovné poloze až do okamžiku
dohmatu.

Interpretace
Oddělenýma rukama je myšleno, že jedna ruka nesmí překrývat druhou. Mezi rukama
nemusí být mezera, náhodný dotyk prstů není v rozporu s pravidly.
SW 8.5

Při startu a obrátkách může plavec provést jeden nebo více kopů
a jeden záběr pažemi pod vodou, musí se však jimi dostat zpět na
hladinu. Plavci je dovoleno být zcela ponořen během obrátky a do
vzdálenosti 15 m po startu a každé obrátce. Po dosažení této
vzdálenosti musí hlava protnout hladinu vody a plavec musí zůstat nad
hladinou až do další obrátky nebo dokončení závodu.

SW 9

POLOHOVÝ ZÁVOD A POLOHOVÁ ŠTAFETA

SW 9.1

V polohovém závodě plave závodník čtyřmi plaveckými způsoby
v tomto pořadí: motýlek, znak, prsa a volný způsob. Každým plaveckým
způsobem musí pokrývat jednu čtvrtinu (¼) celkové délky závodu.

Interpretace
Podle SW 9.1 musí každý plavecký způsob pokrýt jednu čtvrtinu (¼) celkové délky
závodu. Pokud se plavec při individuálním polohovém závodě, nebo polohové štafetě
v části závodu volný způsob odrazí v poloze na zádech, tak plavecký způsob znak
pokrývá více než jednu čtvrtinu celkové délky závodu, což je důvodem k diskvalifikaci.
Plavecký způsob znak je definován pouze polohou na zádech, viz SW 5.1, SW 6.1 SW 6.5, SW 7.1 - SW 7.6 a SW 8.1 - SW 8.5.
SW 9.2

V polohové štafetě plavou závodníci čtyřmi plaveckými způsoby
v tomto pořadí: znak, prsa, motýlek a volný způsob.

SW 9.3

Každou část závodu je třeba plavat i dokončit v souladu s příslušnými
pravidly pro daný plavecký způsob.
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SW 10

ZÁVOD

SW 10.1

Všechny individuální závody se musí konat odděleně pro muže a ženy.

SW 10.2

V individuálním závodě musí závodník sám uplavat celou trať.

SW 10.3

Plavec musí po celou dobu závodu setrvat i dokončit závod ve stejné
dráze, v jaké startoval.

SW 10.4

Ve všech disciplínách se musí plavec při obrátce dotknout obrátkové
stěny bazénu. Obrátku musí provést na stěně, není dovoleno odrážet
se při ní ode dna nebo udělat krok na dně bazénu.

SW 10.5

Postaví-li se závodník během závodu ve volném způsobu nebo během
části štafetového závodu, plavané volným způsobem, na dno bazénu,
nebude diskvalifikován - nesmí však chodit.

SW 10.6

Je zakázáno tahat se za dělící plováky.

SW 10.7

Překáží-li plavec jinému plavci křížením jeho dráhy nebo jinak, musí být
diskvalifikován. Dojde-li k porušení pravidel úmyslně, oznámí vrchní
rozhodčí tuto záležitost federaci, která závod organizuje, a členskému
svazu, za který provinivší se plavec závodí.

SW 10.8

Žádný z plavců nesmí při soutěžích používat nebo nosit na sobě žádný
prostředek, který by zvyšoval jeho rychlost, vztlak nebo vytrvalost
(například rukavice, plovací blány, ploutve atd.). Může však používat
plavecké brýle. Žádný druh tejpovací pásky na těle plavce není dovolen.

SW 10.9

Každý plavec, který nepatří do probíhajícího závodu a vstoupí do vody
dříve, než všichni závodníci závod dokončí, bude vyloučen z nejbližšího
závodu, kterého se má v dané soutěži zúčastnit.

SW 10.10

Družstvo pro štafetový závod musí být tvořeno čtyřmi závodníky. Mohou
být plavány také smíšené štafety, které musí být složeny ze dvou mužů
a dvou žen. Mezičasy ze smíšené štafety nemohou být použity jako
kvalifikační čas a rovněž nemohou být uznány jako rekordy.

SW 10.11

Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva opustí chodidly
startovní blok dříve, než se předcházející člen družstva dotkne stěny,
bude družstvo diskvalifikováno.

SW 10.12

Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva, který není určen,
aby plaval příslušný úsek, vstoupí do vody v průběhu závodu dříve, než
všechna družstva ukončí závod, bude jeho štafeta diskvalifikována.

SW 10.13

Sestavu družstva pro štafetový závod a pořadí, v jakém budou
závodníci plavat, je nutno určit ještě před startem závodu. Každý člen
štafety smí v jednom závodě nastoupit jen jednou. Složení družstva pro
štafetový závod může být jiné v rozplavbách a jiné ve finále, pokud jsou
všichni jeho členové zapsáni na seznamu plavců řádně přihlášených
členským svazem (oddílem - klubem) pro tuto soutěž. Družstvo, které
nepoplave v nahlášeném pořadí bude diskvalifikováno. Změna sestavy
štafety je možná jen v případě písemně doložené lékařské omluvy.
Při soutěžích v ČR se souhlasem VR.

SW 10.14

Každý plavec musí po dokončení závodu nebo svého úseku ve
štafetovém závodě co nejdříve opustit bazén tak, aby nepřekážel jinému
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plavci, který závod dosud nedokončil. Jinak musí být provinivší se
plavec diskvalifikován V případě štafetového závodu musí být
diskvalifikováno jeho družstvo.
SW 10.15

Jestliže ohrozí chyba některého plavce naději na úspěch jiného plavce,
má vrchní rozhodčí právo povolit poškozenému plavci start v následující
rozplavbě. Dojde-li k provinění ve finále nebo v poslední rozplavbě,
může vrchní rozhodčí nařídit opakování závodu.

SW 10.16

Není povoleno vedení závodníka ani používání zařízení nebo
upravených pomůcek sloužících k tomuto účelu.

SW 11

MĚŘENÍ ČASU

SW 11.1

Činnost automatického časoměrného zařízení sledují pověření
rozhodčí. Časy, zaznamenané automatickým časoměrným zařízením
se použijí k určení vítěze, umístění ostatních plavců a ke stanovení
časů, zaplavaných na všech drahách. Takto stanovená umístění a časy
mají přednost před rozhodnutím cílových rozhodčích a časoměřičů.
Dojde-li k poruše automatického časoměrného zařízení, nebo je-li jasně
prokázáno, že je chyba na zařízení, nebo plavec neuvedl zařízení
v činnost, platí rozhodnutí cílových rozhodčích, pokud byli pro danou
soutěž ustaveni a záznamy časoměřičů (viz SW 13.3).

SW 11.1.1

Při soutěžích v ČR o tom, zda ustanovení tohoto pravidla bylo naplněno,
rozhoduje vrchní rozhodčí na návrh vrchního časoměřiče. Průkazem
této závady je jednoznačný rozpor mezi výsledky automatického měření
času, rozhodnutí rozhodčích o pořadí v cíli a poloautomaticky resp.
ručně měřenými časy na všech drahách, kterých se uvedený rozpor
dotýká, příp. nápadný rozdíl mezi automatickým a ručním časem
(min. 1,0 s).

SW 11.2

Používá-li se automatické zařízení, zaznamenávají se výsledky
s přesností pouze na 1/100 sekundy. Je-li k dispozici měření času
s přesností na 1/1000 sekundy, třetí číslice se nezapisuje ani nepoužívá
ke stanovení času nebo umístění. Má-li několik plavců stejný čas na
1/100 sekundy, mají všichni i stejné umístění. Na elektronické
výsledkové tabuli smějí být zaznamenány časy s přesností pouze na
1/100 sekundy.

SW 11.3

Každé časoměrné zařízení, jehož chod ovládá rozhodčí, se pokládá za
stopky. Manuálně naměřené časy musí být pořízeny třemi časoměřiči
(neplatí pro nemistrovské soutěže v ČR) jmenovanými nebo
schválenými komisí rozhodčích, nebo sekcí plavání. Přesnost všech
použitých stopek musí být ověřena příslušným orgánem.
Ruční měření je zaznamenáváno s přesností na 1/100 sekundy.
Stopkami rozumíme vlastní stopky s digitálním dělením s přesností na
0,01 sekundy a zápisem mezičasů do paměti. Ručičkové stopky,
mobilní telefony, hodinky a podobná zařízení nesmí být pro oficiální
měření časů používány. Za stopky je rovněž považováno i
elektromechanické časoměrné zařízení ovládané startérem (spuštění
měření času), a následně časoměřičem na dráze pomocí tlačítka
( mezičas či ukončení měření času / konečný čas). U takovéhoto
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zařízení nesmí spouštět měření času obsluha časomíry, ale pouze
startér.
Pokud není k dispozici zařízení pro automatické měření času, je oficiální
čas určen následovně:
SW 11.3.1

Naměří-li dva ze tří časoměřičů stejný čas a třetí časoměřič jiný,
považují se za platný oficiální čas shodně naměřené údaje.

SW 11.3.2

Naměří-li každý ze tří časoměřičů jiný čas, považuje se za oficiální
platný čas ten prostřední.

SW 11.3.3

Pokud fungují pouze dvoje stopky ze tří, je výsledný čas stanoven jako
průměr obou naměřených časů.
Při soutěžích v ČR platí:
Jestliže byly některému plavci naměřeny dva časy místo tří při obsazení
jedním časoměřičem na dráze a dvěma náhradními časoměřiči, platí:
a) horší čas, jsou-li oba naměřené časy od náhradních časoměřičů
b) čas časoměřiče na dráze, je-li jeden z časů naměřen jím.

SW 11.4

Dojde-li k diskvalifikaci plavce při závodě nebo po něm, zaznamená se
jeho diskvalifikace do oficiálních výsledků, avšak bez uvedení nebo
vyhlašování času a umístění.

SW 11.5

V případě diskvalifikace štafety se zaznamenávají do oficiálních
výsledků časy správně zaplavaných úseků až do okamžiku
diskvalifikace.

SW 11.6

Při štafetových závodech se do oficiálních výsledků zaznamenávají
časy všech padesátimetrových a stometrových úseků zahajujících
plavců.

SW 11.7

Úprava ručně naměřených časů při soutěžích v ČR
Jestliže se časy zaznamenané časoměřiči neshodují s pořadím
stanoveným cílovými rozhodčími, je nutné časy upravit. Není dovoleno
vyhlásit časy, které nejsou v souladu s pořadím stanoveným cílovými
rozhodčími (rozhodnutí cílových rozhodčích je nadřazeno naměřeným
časům, s výjimkou automaticky naměřených hodnot pomocí
dohmatových desek (pravidlo FR 4). Úpravu naměřených časů provádí
vrchní časoměřič.

SW 11.7.1

Je-li čas druhého plavce lepší než čas plavce prvního, platí pro
oba čas rovný průměru obou naměřených časů s přesností na setiny.
Při počítání průměru časů se tisíciny zaokrouhlují na nejbližší nižší.

SW 11.7.2

Stejně se upravují časy plavců u celého dalšího pořadí, a to i v případě,
pokud mají plavci cílovými rozhodčími stanoveno stejné umístění.
Porovnávají se a průměry se vypočítávají vždy jen pro dvě místa, a to
postupně od prvního směrem dolů.

SW 11.7.3

Jde-li o postup do semifinále a finále u plavců z téže rozplavby, kde
časy byly upraveny podle pořadí cílových rozhodčích (pokud pořadí
stanovili a nejednalo se o shodu pořadí), postupují plavci podle tohoto
pořadí. Jde-li o postup ze dvou, nebo více rozplaveb, postupují všichni
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plavci se stejným časem. Nestačí-li počet drah, musejí se plavci se
stejným časem rozplavávat o postup.
SW 11.7.4

Při závodech plavaných přímo na čas se postupuje takto:
a) Plavci plavali v téže rozplavbě a dosáhli stejných časů, ale cíloví
rozhodčí stanovili jejich pořadí; v tomto případě platí toto pořadí
i pro sestavení celkového umístění v disciplíně.
b) Plavci plavali v různých rozplavbách a dosáhli stejných časů. V
celkovém umístění budou proto společně na stejných místech.
c) Dva plavci plavali se stejným časem, v téže rozplavbě (s
určeným pořadím) a další dosáhli stejného času v jiných
rozplavbách. V tomto případě se pořadí určené v jedné
rozplavbě ruší a všichni plavci, kteří dosáhli stejných časů,
obsadí stejná místa.

SW 12

SVĚTOVÉ REKORDY

SW 12.1

Světové rekordy v padesátimetrovém bazénu se uznávají pro
následující tratě a způsoby u mužů a žen:
Volný způsob
50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m
Znak
100 a 200 metrů
Prsa
100 a 200 metrů
Motýlek
100 a 200 metrů
Polohový závod
200 a 400 metrů
Štafeta volný způsob
4 x 100 a 4 x 200 metrů
Polohová štafeta
4 x 100 metrů

SW 12.2

Světové rekordy v pětadvacetimetrovém bazénu se uznávají pro
následující tratě a způsoby u mužů a žen:
Volný způsob
50, 100, 200, 400, 800 a 1500 m
Znak
50, 100 a 200 metrů
Prsa
50, 100 a 200 metrů
Motýlek
50, 100 a 200 metrů
Polohový závod
100, 200 a 400 metrů
Štafeta volný způsob
4 x 100 a 4 x 200 metrů
Polohová štafeta
4 x 100 metrů

SW 12.3

Věkové kategorie pro Světové rekordy juniorů jsou totožné jako věkové
kategorie FINA pro Mistrovství světa juniorů.

SW 12.4

Členové družstva v závodě štafet musí mít všichni stejnou státní
příslušnost.
Podrobná ustanovení pro překonání, hlášení a schvalování světových
rekordů stanoví pravidla FINA SW 12.5 - SW 12.21.
Podmínky pro České rekordy stanoví Soutěžní řád plavání ČSPS.
Rekord ČR může být uznán pouze v případě, že čas byl měřen
automatickým časoměrným zařízením a byl zaplaván v certifikovaných
plavkách, které jsou v seznamu FINA. Rekordy zaplavané ve slané
vodě nemohou být uznány.
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SW 13

AUTOMATICKÉ MĚŘENÍ ČASU

SW 13.1

Použije-li se při soutěži zařízení pro automatické měření času (viz
pravidlo FR 4), mají takto určená umístění, naměřené časy i výsledky
kontroly správnosti odskoků členů štafet přednost před rozhodnutím
rozhodčích a časy ručně naměřenými časy časoměřiči.

SW 13.2

Pokud zařízení pro automatické měření v daném závodě u jednoho
nebo více plavců při záznamu místa nebo času selže, pak:

SW 13.2.1

zaznamenají se všechny automaticky naměřené časy a automaticky
určená umístění,

SW 13.2.2

zaznamenají se ručně naměřené časy a umístění určená rozhodčími,

SW 13.2.3

Oficiální pořadí bude určeno následovně:

SW 13.2.3.1 Plavci s časem a umístěním zaznamenaným automatickým zařízením
náleží jeho relativní pořadí, při porovnávání s ostatními plavci s časem
a umístěním zaznamenaným automatickým zařízením v daném
závodě.
SW 13.2.3.2 Plavci, kterému nebylo automatickým zařízením zaznamenáno
umístění, ale byl mu automatickým zařízením zaznamenán čas, bude
stanoveno jeho relativní pořadí porovnáním jeho času naměřeného
automatickým zařízením s časy naměřenými automatickým zařízením
ostatním plavcům.
SW 13.2.3.3 Plavci, kterému nebylo automatickým zařízením zaznamenáno ani
umístění, ani mu nebyl automatickým zařízením zaznamenán čas, bude
stanoveno jeho relativní pořadí podle času zaznamenaného
poloautomatickým zařízením nebo třemi digitálními stopkami.
SW 13.3

Oficiální čas bude určen následovně:

SW 13.3.1

Oficiální čas je čas všech
automatickým zařízením.

SW 13.3.2

Oficiální čas pro všechny plavce, kteří nemají čas zaznamenaný
automatickým zařízením, je čas zaznamenaný poloautomatickým
zařízením nebo třemi digitálními stopkami.

SW 13.4

Pro stanovení relativního pořadí výsledků kombinovaných rozplaveb
závodu, postupujte následovně:

SW 13.4.1

Relativní pořadí všech plavců bude stanoveno porovnáním jejich
oficiálních časů.

SW 13.4.2

Pokud plavec má oficiální čas stejný s oficiálními časy jednoho nebo
více plavců, všichni plavci mající tento čas musí být v daném závodě na
stejném místě (pořadí)

plavců

s časem

zaznamenaným
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PŘÍKLADY ÚPRAV ČASŮ
1)Pořadí

zaznamenané cílovými rozhodčími (pokud byli ustanoveni) a ručně
naměřený čas souhlasí s časy zaznamenanými z automatického
časoměrného zařízení – ruční čas se neupraví:

A – 59,26
B – 59,30 – ruční měření – bez úpravy
C – 59,31
2)

Čas, kde je pouze ruční měření je lepší, nežli čas naměřený elektronickou
časomírou a zároveň byl vydán výrok cílových rozhodčích, že
pořadí je před závodníkem s časem z časomíry, musí vrchní
časoměřič upravit čas tak, aby výsledný čas byl o 0,01 vteřin horší,
než čas závodníka, který doplaval před ním a má čas z elektronické
časomíry

A – 59,26
B – 59,23 – ruční měření – úprava na 59,27
C – 59,31
3)

Čas, kde je pouze ruční měření je horší, nežli čas naměřený elektronickou
časomírou a zároveň byl vydán výrok cílových rozhodčích, že
pořadí je před závodníkem s časem z časomíry musí vrchní
časoměřič upravit čas tak, aby výsledný čas byl o 0,01 vteřin lepší,
než čas závodníka, který doplaval za ním a má čas z elektronické
časomíry

A – 59,26
B – 59,45 – ruční měření – úprava na 59,30
C – 59,31
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PRAVIDLA PRO RŮZNÉ VĚKOVÉ SKUPINY
SWAG 1
Jednotlivé federace mohou přijmout vlastní pravidla pro různé věkové skupiny na
základě technických pravidel FINA.
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PRAVIDLA – HLAVNÍ ROZDÍLY VZHLEDEM K VERZI 2010
Maximálně omezeny úpravy pro ČR, upřednostňována interpretace FINA pravidel
Měření stopkami s přesností na setiny (0,01)
SW 4 START
SW 2.1.6 – na porušení pravidla startu SW 4.4 se musí shodnout VR i startér. Pokud
nedojde ke shodě je plavci ponechána výhoda
SW 4.4 Každý plavec, který začíná závod dříve, než byl dán signál ke startu, bude
diskvalifikován, Pokud zazní signál ke startu před vyhlášením diskvalifikace, závod
bude pokračovat a plavec / plavci budou diskvalifikováni po dokončení závodu, Budeli diskvalifikace vyhlášena před startovním povelem, nebude startovní povel vydán,
ostatní plavci budou vráceni a start bude opakován. Vrchní rozhodčí opakuje start tím,
že začíná až dlouhým hvizdem (pro znak druhým dlouhým hvizdem, podle pravidla
SW 2.1.5.
SW 9 – polohový závod a štafeta
SW 9.1 V polohovém závodě závodník plave čtyřmi plaveckými způsoby
v následujícím pořadí: motýlek, znak prsa a volný způsob. Každý z jednotlivých
plaveckých způsobů musí pokrýt jednu čtvrtinu (1/4) z celkové délky závodu.
SW 7.6 a SW 8.4 – obrátky při prsou a motýlku
ruce musí být v okamžiku dohmatu na stěnu oddělené – to znamená, že ruce nemohou
být naskládány jedna na druhou, ale není nezbytné vidět mezi nimi volný prostor.
Náhodný kontakt prstů není v rozporu s pravidly a je povolen
SW 7 - prsa
SW 7.1 : Po startu a po každé obrátce může plavec provést jeden záběr pažemi až
ke stehnům, v průběhu něhož může být plavec ponořen. Kdykoliv před prvním
prsovým kopem po startu a každé obrátce je povolen jeden motýlový kop.
SW 7.2 – upraveno znění - přerušení prvého záběru paží po startu a každé obrátce
není považováno za rozpor s pravidly
SW 6 – Znak
SW 6.1 a SW 6.2 – při startu povoleno používat pomocné startovací zařízení.
Rozhodčí instaluje na blok v poloze „0“, závodník si může upravit vzdálenost od
hladiny o plus mínus 4 cm – viz stupnice. Za tuto úpravu již odpovídá pouze závodník.
Rozhodčí po dokončení startu odstraní startovací lištu (při štafetě celé zařízení) tak,
aby dohmatová deska byla zcela volná.
SW 6.4 – upraveno znění – vynechána klauzule, která povolovala ponoření závodníka
při cílovém dohmatu
Pravidla FR – vybavení závodiště
Povoleno používat při závodech na 800 a 1500 metrů na obrátkové straně podvodní
displeje s ukazatelem počtu bazénů. Umístění displeje 0 -3 metry od hrany obrátkové
stěny. Čísla musí být i nadále obrátkovým rozhodčím ukazována nad hladinou vody.
Povoleno používat pomocné startovací zařízení při znaku
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Cíloví rozhodčí (SW 2.10 a SW 2.11) jsou ustanovování pouze tam, kde je jejich činnost
vyžadována :
Při ručním měření stopkami
Při použití poloautomatické časomíry bez dohmatových desek
Pokud není měření s použitím dohmatových desek zálohováno backeupem („robertky“)
Tam, kde o tom rozhodne vrchní rozhodčí, nebo technický delegát

SW 10.8 Zákaz tejpů, náplastí, ortéz, řetízků, řemínků….
Žádný plavec nesmí používat zařízení, pomůcky nebo plavky, které mohou pomoci
jeho / její rychlosti, vztlaku nebo vytrvalosti v průběhu soutěže (jako jsou plovací
rukavice, ploutve, tekuté prostředky, nebo lepivé látky atd.) Brýle mohou být nošeny.
Jakýkoliv druh pásky na těle není povolen bez schválení FINA tělovýchovného
lékařství výboru. * pokud není akce řízena FINA, rozhoduje VR
Zcela vypuštěna národní úprava SW 13.5 pro úpravy časů naměřené
časoměrným zařízením, která je v rozporu s pravidly FINA
FINA výrazně zjednodušila a nově definovala pravidla SW 13 pro automatické
měření časů
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ZÁVĚR
Pravidla plavání jsou živým dokumentem, který se neustále
vyvíjí a reaguje na oprávněné potřeby plavců, trenérů,
pořadatelů jednotlivých závodů a diváků. Proto jsou pravidla
neustále,

v pravidelných

intervalech

upravována.

Tyto

průběžné úpravy schvaluje kongres FINA, nebo pro podmínky
ČR Výkonný výbor ČSPS.
O každé schválené změně budete v co nejkratším možném
čase informováni na oficiálním webu ČSPS.
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Příloha 1 : maximální sbor rozhodčích při ručním měření (nemistrovské soutěže)
název

zkratka

dráha /

Bazén

Bazén

Bazén

Třída

bazén

6 drah

8 drah

10 drah

min.

Vrchní rozhodčí

VR

2

2

2

2

2

startér

ST

2

2

2

2

2

Vrchní časoměřič

VČ

2

2

2

2

2

Obsluha počítače

PC

1

1

1

1

3

Č

1

6

8

10

3

Kontrolní časoměřič

KČ

2

2

2

2

2

Vrchní cíl

VC

1

1

1

1

2

Cíl L

CL

1

1

1

1

3

Cíl P

CP

1

1

1

1

3

Vrchní obrátka

VO

2

2

2

2

2

Obrátka

O

2

6

8

10

3

Plavecké způsoby

PZ

4

4

4

4

2

Hlasatel

H

2

2

2

2

-

Vedoucí protokolu

VP

1

1

1

1

2

Pomocný startér

PS

3

3

3

3

3

Delegát VSP

VSP

1

1

1

1

Delegát KR

KR

1

1

1

1

38

42

46

Časoměřič

Celkem - maximálně
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Příloha 2 : minimální sbor rozhodčích při ručním měření (nemistrovské soutěže)
název

zkratka

dráha /

Bazén

Bazén

Bazén

Třída

bazén

6 drah

8 drah

10 drah

min.

Vrchní rozhodčí

VR

1

1

1

1

2

startér

ST

1

1

1

1

2

Vrchní časoměřič

VČ

1

1

1

1

2

Obsluha počítače

PC

1

1

1

1

3

Č

1

6

8

10

3

Kontrolní časoměřič

KČ

0

0

0

0

2

Vrchní cíl

VC

1

1

1

1

2

Cíl L

CL

1

1

1

1

3

Cíl P

CP

1

1

1

1

3

Vrchní obrátka

VO

0

0

0

0

2

O

0,5

3

4

5

3

PZ

2

2

2

2

2

H

1

1

1

1

-

Vedoucí protokolu

VP

0

0

0

0

2

Pomocný startér

PS

1

1

1

1

3

Delegát KR

KR

0

0

0

0

1

20

23

26

Časoměřič

Obrátka – jeden na dvě
dráhy
Plavecké způsoby (může
vykonávat i VR a ST krajní
možnost)
Hlasatel

Celkem - minimálně
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Postup při neplnění kvalifikačních požadavků na funkce ve sboru rozhodčích
Pokud nemá pořadatel závodů k dispozici rozhodčí s požadovanou třídou
kvalifikace uvedené v příloze 1 a 2 pro výkon konkrétních funkcí požádá
KR (komisi rozhodčích) o vyslání / jmenování rozhodčího / rozhodčích
s odpovídající kvalifikací. V tomto případě však nese veškeré náklady na
jejich činnost (ubytování, doprava, stravné) ve výši stanovené
směrnicemi ČSPS.

S výjimkou funkce vrchního rozhodčího mohou být ve výjimečných
případech určeni pro výkon funkce ST, VČ, PC, KČ, VC, VO, PZ, VP, H se
souhlasem VR pro výkon činnosti určeni i rozhodčí se třídou kvalifikace
o jeden stupeň nižší za předpokladu, že se s daným rozhodčím počítá pro
výkon této funkce do následného období a jedná se o zácvik pro výkon
této funkce.

V případě předpokladu / podezření na možnou neregulérnost soutěže
může pro soutěž družstev, nebo u kvalifikačních závodů na MČR požádat
kterýkoliv ze přijatých a zúčastněných oddílů o vyslání delegáta, nebo po
dohodě s pořadatelem závodů nezávislého VR, komisi rozhodčích.
V tomto případě však musí žadatel zaručit proplacení oprávněných
nákladů (jízdné AUV, nocležné, stravné) dle příslušných směrnic ČSPS.

Všichni rozhodčí, kteří jsou jmenováni pro výkon kterékoliv funkce, musí
mít kvalifikaci rozhodčího (projít předepsaným školením a ověřením
znalostí), kterou musí být kterýkoliv člen rozhodcovského sboru na výzvu
VR schopen prokázat odpovídajícím způsobem.

Pokud se prokáže, že některý z rozhodčích není nositelem kvalifikace a
ovlivnil výsledky závodů (VR, ST, Č, O, PZ) budou tyto výsledky
anulovány. Pořadatel musí dotčeným oddílům vrátit zpět prokázané a
účelně vynaložené náklady v souvislostech s účastí na těchto závodech.
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