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SW PRAVIDLA PLAVÁNÍ 

SW 1 ŘÍZENÍ ZÁVODŮ 
SW 1.1 V pravomoci řídící komise (TSC WA), jmenované výborem WA (WA 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.  

SW 1.2 Pořadatelé plaveckých soutěží jmenují sbor rozhodčích v dostatečném počtu 
činovníků tak, aby byla zajištěna férovost, integrita a bezpečnost soutěže. 

SW 1.2.1 Pro všechny ostatní mezinárodní závody jmenuje řídící orgán sbor rozhodčích 
ve stejném nebo menším počtu činovníků, v závislosti na rozhodnutí 
odpovídající místní nebo mezinárodní autority. 

SW 1.2.2 Není-li k dispozici automatický rozhodovací systém (Automatic Officiating 
Equipment, AOE), musí být toto zařízení nahrazeno vrchním časoměřičem. Je-
li to možné, je pro každou dráhu stanoven minimálně jeden (1) časoměřič 
společně s jedním (1) náhradním časoměřičem pro případ selhání stopek. 
Doporučují se tři (3) časoměřiči pro každou dráhu. 

SW 1.2.3 Není-li použit automatický rozhodovací systém, mohou být jmenováni vrchní 
cílový rozhodčí a cíloví rozhodčí. 

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 WA 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 WA. 

SW 1.5 Management závodu určí pro rozplavby, semifinále a finále protokol nástupu 
a prezentace na startovní plošině, kterým se závodníci musí řídit po opuštění 
místnosti pomocného startéra. 
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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 WA. Rozhoduje ve všech otázkách, týkajících se 
vlastního průběhu soutěže, disciplíny nebo závodu, jejichž konečné řešení není 
upraveno pravidly. 

SW 2.1.2 Vrchní rozhodčí je oprávněn kdykoli a v kterékoli fázi zasahovat do soutěže 
s cílem zajistit dodržování pravidel WA. Rozhoduje o všech protestech 
souvisejících s probíhající soutěží. 

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 je-li funkční automatický 
rozhodovací systém, je rozhodování popsáno v pravidle SW 13. 

SW 2.1.4 Vrchní rozhodčí zajistí, aby všichni potřební rozhodčí byli před zahájením 
závodu na svých místech, stejně tak 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 Poté, co se plavci svléknou do plavek, signalizuje vrchní rozhodčí začátek 
závodu sérií krátkých hvizdů, a vyzve tak plavce, aby se připravili za startovními 
bloky. Následným dlouhým hvizdem vyzve plavce, aby zaujali svá místa na 
startovních blocích. 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. Používá-li se automatický rozhodovací systém, může být použit pro 
ověření diskvalifikace. 

SW 2.1.7 Vrchní rozhodčí může diskvalifikovat každého plavce za porušení pravidel, 
které sám zpozoroval. 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 Všechna potenciální porušení pravidel musí být ústně hlášena vrchnímu 
rozhodčímu. Po potvrzení porušení pravidla vrchním rozhodčím vyplní 
nahlašující rozhodčí diskvalifikační lístek s detailním popisem disciplíny, 
rozplavby, čísla dráhy a porušením pravidla. 

SW 2.1.9 Vrchní rozhodčí určí rozhodčí, kteří posuzují u štafetových závodů, zdali je 
startující plavec v kontaktu s odrazovou deskou v okamžiku, kdy se 
předcházející plavec dotkne stěny. Pokud je k dispozici automatický 
rozhodovací systém, který posuzuje předávky štafet, použije se v souladu 
s pravidlem SW 13.1. 
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SW 2.2 Control Room Supervisor 

SW 2.2.1  Control Room Supervisor dohlíží na provoz automatického rozhodovacího 
systému. 

SW 2.2.2 Control Room Supervisor je odpovědný za kontrolu výsledků a počítačových 
výstupů.  

SW 2.2.3 Control Room Supervisor je odpovědný za kontrolu záznamu předávek štafet 
a všechny předčasné odskoky hlásí vrchnímu rozhodčímu.  

SW 2.2.4 Control Room Supervisor může použít časový videozáznam pro potvrzení 
předčasného startu. 

SW 2.2.5 Control Room Supervisor: 

 kontroluje odhlášky ze semifinále anebo finále, 
 zadává výsledky do oficiálních formulářů, 
 eviduje všechny zaplavané rekordy a  
 vede skóre, pokud je to potřeba.  

 

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 nahlásí 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. 

SW 2.3.3 Startér je oprávněn určit, je-li start správný, rozhodnutí podléhá pouze vrchnímu 
rozhodčímu. 

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. 

SW 2.3.5 Startér oznámí vrchnímu rozhodčímu jakékoli porušení pravidel, které je v rámci 
jeho jurisdikce. 

 

SW 2.4 Pomocný startér 

SW 2.4.1 Pomocný startér shromáždí plavce před každým závodem. 

SW 2.4.2 Pomocný startér oznámí vrchnímu rozhodčímu jakékoliv porušení pravidla 
týkající se plaveckého vybavení nebo reklamy a nepřítomnost plavce po výzvě 
k prezentaci. 
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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 2.6 Obrátkoví rozhodčí 

SW 2.6.1 Na každé straně bazénu je pro každou dráhu přidělený jeden obrátkový 
rozhodčí, aby bylo zajištěno, že plavci dodržují příslušná pravidla po startu, při 
každé obrátce a v cíli. 

SW 2.6.2 Jurisdikce obrátkového rozhodčího na startovní straně začíná startovním 
signálem a končí dokončením prvního záběru paže, kromě plaveckého způsobu 
prsa, kde končí dokončením druhého záběru pažemi. 

SW 2.6.3 Jurisdikce obrátkového rozhodčího na obrátkové straně začíná u každé obrátky 
počátkem posledního záběru paže před dotykem na stěnu a končí dokončením 
prvního záběru paže po obrátce, kromě plaveckého způsobu prsa, kde končí 
dokončením druhého záběru pažemi. 

SW 2.6.4 Jurisdikce obrátkového rozhodčího v cíli začíná počátkem posledního záběru 
paže před dohmatem. 

SW 2.6.5 Pokud se používají znakařské odrazové lišty, musí obrátkový rozhodčí na 
startovní straně lištu naistalovat a po odstartování odstranit. Po instalaci musí 
být lišta nastavena na nulu (0). 

SW 2.6.6 V závodech jednotlivců na 800 a 1500 metrů zaznamenává každý obrátkový 
rozhodčí na startovní i obrátkové straně bazénu počet uplavaných délek bazénu 
u plavce ve své dráze. Plavci jsou na obrátkové straně informováni o zbývajícím 
počtu délek bazénu pomocí tabulek s lichými čísly. Je možno použít 
elektronické zařízení včetně podvodního displeje. 

SW 2.6.7 Každý obrátkový rozhodčí na startovní straně bazénu při závodech jednotlivců 
na 800 a 1500 m musí dát zvukový signál, jakmile plavci v jeho dráze zbývají 
do cíle dvě délky plus pět (5) metrů. Signál může být zopakován po obrátce, 
dokud plavec nedoplave k označení pěti (5) metrů na dráze. Signál může být 
dán píšťalkou nebo zvoncem. 

SW 2.6.8 Každý obrátkový rozhodčí na startovní straně bazénu posuzuje u štafetových 
závodů, zdali je startující plavec v kontaktu s odrazovou deskou v okamžiku, 
kdy se předcházející plavec dotkne stěny. Pokud je k dispozici automatický 
rozhodovací systém, který posuzuje předávky štafet, použije se v souladu 
s pravidlem SW 13.1. 

SW 2.6.9 Obrátkoví rozhodčí hlásí vrchnímu rozhodčímu jakékoli porušení pravidel 
v rámci jejich jurisdikce. 
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SW 2.7 Rozhodčí plaveckých způsobů 

SW 2.7.1 Rozhodčí plaveckých způsobů jsou umístěni na každé straně 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. 

SW 2.7.3 Rozhodčí plaveckých způsobů hlásí vrchnímu jakékoli porušení pravidel v rámci 
jejich jurisdikce. 

 

SW 2.8 Vrchní časoměřič 

SW 2.8.1 Vrchní časoměřič určuje časoměřičům dráhy, za něž budou odpovídat. Je 
doporučeno určení tří (3) časoměřičů pro každou dráhu. Pokud není použit 
automatický rozhodovací systém, 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 digitálních stopek, 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 poruchy stopek. Navíc musí 
vrchní časoměřič vždy zaznamenat čas vítěze závodu. 

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 
kontroluje stopky časoměřičů na drahách. 

SW 2.8.4 Vrchní časoměřič shromáždí a v případě potřeby překontroluje naměřený čas, 
zapsaný na startovním lístku pro každou jednotlivou dráhu. 

 

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. 

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 podle instrukcí vrchního časoměřiče. 

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 
předloží stopky ke kontrole. Časoměřiči vynulují stopky po krátkých hvizdech 
vrchního rozhodčího. 

SW 2.9.4 Jestliže není k dispozici videozařízení na měření času, může být požadováno, 
aby dráhy byly obsazeny plným počtem časoměřičů i v případě, kdy se používá 
automatický rozhodovací systém. 
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SW 2.10 Vrchní cílový rozhodčí – je-li potřeba 

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. 

 

SW 2.11 Cíloví rozhodčí – jsou-li potřeba 

SW 2.11.1 Cíloví rozhodčí jsou umístěni 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. Cíloví rozhodčí nesmí ve 
stejném závodě působit jako časoměřiči. 

 

SW 2.12 Vedoucí zapisovatel (kromě olympijských her a mistrovství světa) 

SW 2.12.1 Vedoucí zapisovatel odpovídá za kontrolu výsledků vydaných počítačem nebo 
výsledků časů a umístění v jednotlivých disciplínách, které obdrží od vrchního 
rozhodčího. Výsledky si nechá podepsat od vrchního rozhodčího. 

 

SW 2.13 Zapisovatel (kromě olympijských her a mistrovství světa) 

SW 2.13.1 Zapisovatelé kontrolují odhlášky po rozplavbách nebo semifinále, zapisují 
výsledky na oficiální formuláře, zapisují všechny nově vytvořené rekordy 
a v případě potřeby vedou skóre. 

 

SW 2.14 Hlavní videorozhodčí 

SW 2.14.1 Hlavní videorozhodčí zajišťuje, aby videorozhodčí byli během soutěže na svých 
místech a plnili své povinnosti. 

SW 2.14.2 Hlavní videorozhodčí přezkoumává a potvrzuje všechna porušení pravidel, 
která mu nahlásili videorozhodčí. 

SW 2.14.3 Hlavní videorozhodčí přezkoumává a potvrzuje všechna porušení pravidel, 
která mu byla nahlášena na žádost vrchního rozhodčího. 

SW 2.14.4 Hlavní videorozhodčí hlásí vrchnímu rozhodčímu jakékoli porušení pravidel, 
které bylo potvrzeno videozáznamem. 

 

SW 2.15  Videorozhodčí 

SW 2.15.1 Každý videorozhodčí zajišťuje, že jsou dodržována pravidla plaveckého 
způsobu určená pro danou soutěž. Také sleduje obrátky a cílové dohmaty.  
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SW 2.15.2 Videorozhodčí nahlásí každý zjištěný přestupek hlavnímu videorozhodčímu. 
Pokud je přestupek potvrzen, vyplní videorozhodčí diskvalifikační lístek. 

 

SW 2.16 Rozhodování rozhodčích 

SW 2.16.1  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 mistrovstvích 
nebo her a jiných soutěží WA 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, 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 nejsou v přihlášce 
uvedeny oficiální dosažené časy, se považují za nejpomalejší a zařadí se na 
konec seznamu bez času. Nasazení na dráhy se u plavců se stejnými časy 
nebo u více plavců bez času určí losem. Dráhy v rozplavbě se závodníkům 
přidělí postupem stanoveným v pravidle SW 3.1.2. Do rozplaveb jsou plavci 
zařazováni podle přihlášených časů takto: 

SW 3.1.1.1 Pokud se plave jen jedna rozplavba, 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. Do rozplavby předcházející posledním třem rozplavbám 
se zařazují další nejrychlejší plavci podle přihlášených časů, do rozplavby 
předcházející čtyřem posledním rozplavbám další nejrychlejší plavci atd. Dráhy 
se přidělují podle přihlášených 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. 
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SW 3.1.1.7 Pokud je k dispozici bazén s 10 drahami a do rozplaveb na 800 a 1500 metrů 
volným způsobem jsou na 8. místě přihlášeni plavci se stejnými časy, bude 
využita i dráha 9, přičemž plavci do dráhy 8 a 9 budou určeni losem. V případě 
tří (3) stejných časů na 8. místě budou využity dráhy 0 a 9. Plavci na dráhy 8, 9 
a 0 budou určeni losem. 

SW 3.1.2 Kromě závodů na 50 metrů v 50m bazénu se plavcům přidělují dráhy podle 
následujícího postupu (dráha číslo 1 (nebo 0 na 10dráhovém bazéně) je na 
pravé straně bazénu, stojíme-li na startovní straně): 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. 

SW 3.1.3 Pokud se závod na 50 metrů uskuteční v 50m 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, 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, může proběhnout 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, může být 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 ze semifinálového nebo finálového 
závodu, budou na jejich místa zařazeni náhradníci podle umístění 
v rozplavbách, nebo semifinále. Je-li to možné, musí být takový závod 
přelosován podle ustanovení pravidla SW 3.1.2 a vydány dodatky ke startovní 
listině, v nichž budou uvedeny všechny změny. 
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SW 3.2.5 Při rozplavbách, semifinále a finále se plavci musí hlásit u pomocného startéra 
v čase určeném pořadatelem závodu. Pokud jsou určena dvě postupná místa 
pomocného startéra (first call room, final call room), přechází plavci po kontrole 
u prvního pomocného startéra k následujícímu. 

SW 3.3 Při ostatních soutěžích lze pro přidělování drah použít losování. 

 

SW 4  START 
SW 4.1 Start závodu v disciplínách volný způsob, prsa, motýlek a 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 všichni plavci v klidu, vydá startér startovní povel. 

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 (SW 6.1). Jakmile zaujmou všichni plavci startovní pozici, 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 WA 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 Poté, co všichni plavci zaujmou klidovou startovní pozici, může být kterýkoli 
plavec, který zahájí start před startovním povelem, 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 druhým dlouhým hvizdem, dle. SW 2.1.5. 

 

SW 5 VOLNÝ ZPŮSOB 
SW 5.1 V takto označené disciplíně může závodník plavat jakýmkoli způsobem; kromě 

polohového závodu a polohové štafety, kde volný způsob znamená 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 jakákoliv 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. 
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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 alespoň jeden prst každé nohy dotýkat startovní stěny. Zaháknutí prstů 
u nohou za horní hranu dohmatové desky je zakázáno. 

SW 6.2 Při startu a po obrátce se plavec odráží a plave v poloze na zádech během 
celého závodu, kromě provedení obrátek podle ustanovení pravidla SW 6.4. 
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 6.3 Během celého závodu musí jakákoliv část těla plavce protínat vodní hladinu. 
V okamžiku, kdy kterákoliv část hlavy plavce protne značku 5 metrů 
bezprostředně před cílovým dohmatem, může být plavec zcela ponořen. 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 6.4 Při provádění obrátky se musí jakákoli část těla plavce dotknout stěny bazénu. 
Při obrátce mohou být ramena podélně přetočena na prsa, neprodleně 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. 

SW 6.5 V cíli závodu se musí plavec dotknout stěny v poloze naznak. 

 

SW 7 PRSA 
SW 7.1 Po startu a po každé obrátce může plavec provést jeden záběr pažemi až ke 

stehnům, v jehož průběhu může být plavec zcela ponořen. Kdykoliv před prvním 
prsovým kopem po startu a po každé obrátce je povolen jeden delfínový kop. 
Hlava musí protnout hladinu vody dříve, než se ruce v nejširší části druhého 
záběru stočí dovnitř. 

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 
nohama v tomto pořadí. Všechny pohyby pažemi musí být současné 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. Ruce 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 libovolná část hlavy 
plavce protnout hladinu vody. Všechny pohyby nohama musí být prováděny 
současně bez střídavých pohybů. 



PRAVIDLA PLAVÁNÍ 2023–2025 

 Platná od 1. 1. 2023 Stránka 12 z 21 

SW 7.5 Chodidla musí být v aktivní části kopu vytočena směrem ven. Střídavé pohyby 
nebo motýlkové kopy směrem dolů nejsou povoleny s výjimkou pravidla SW 
7.1. Chodidla plavce mohou protnout hladinu, pokud nenásleduje motýlkový kop 
směrem dolů. 

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). 

 

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. 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 současně nad vodou a vést je vzad 
současně pod vodou v průběhu celého závodu 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. Prsový kop nohama není dovolen. 

SW 8.4 Při každé obrátce a v cíli závodu se plavec musí dotknout stěny bazénu oběma 
rukama současně na hladině, nad ní nebo pod ní a ruce musí být oddělené.  

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 
uplavat jednu čtvrtinu (¼) celkové délky závodu. Po odrazu od stěny v průběhu 
úseku volného způsobu je přípustná poloha na zádech, ale plavec nesmí začít 
kopat dříve, než se otočí zpět do polohy na prsa. Poté může začít kopat, včetně 
motýlkového kopu (kopů). 

SW 9.2 Při volném způsobu musí být plavec v poloze na prsa s výjimkou provádění 
obrátky. Plavec se musí vrátit do polohy na prsa před prvním kopem nebo 
záběrem. 

SW 9.3 V polohové štafetě plavou závodníci čtyřmi plaveckými způsoby v tomto pořadí: 
znak, prsa, motýlek a volný způsob. Každým plaveckým způsobem musí 
uplavat jednu čtvrtinu (¼) celkové délky závodu. 
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SW 9.4 Každou část závodu je třeba plavat i dokončit v souladu s příslušnými pravidly 
pro daný plavecký způsob. 

 

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. Plavec, který 
nedokončí celou trať v souladu s příslušnými pravidly WA bude diskvalifikován. 

SW 10.3 Po příchodu na startovní plošinu se musí plavci, po dodržení instrukcí 
definovaných v SW 1.5, neprodleně svléknout do plavek. 

SW 10.4 Plavec musí po celou dobu závodu setrvat i dokončit závod ve stejné dráze, 
v jaké startoval. 

SW 10.5 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 10.6 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 10.7 Je zakázáno tahat se za dělící plováky. 

SW 10.8 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 10.9 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, energetické náramky, vodu odpuzující látky 
atd.). Využití technologií a zařízení pro automatizovaný sběr dat je přípustné 
pouze za účelem shromažďování údajů. Zařízení nesmí být používána 
k přenosu dat, zvuků nebo signálů směrem k plavci a nesmí být používána 
k podpoře jeho rychlosti. Plavec může používat plavecké brýle. Žádný druh 
tejpovací pásky na těle plavce není dovolen, pokud není schválen sportovně 
lékařskou komisí WA. 

SW 10.10 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 10.11 Družstvo pro štafetový závod musí být tvořeno čtyřmi závodníky. Mohou být 
plavány také smíšené štafety, které musí být složeny ze dvou (2) mužů a dvou 
(2) žen. Mezičasy ze smíšené štafety nemohou být použity jako kvalifikační čas 
a rovněž nemohou být uznány jako rekordy. 

SW 10.12 Předávky mezi úseky štafetového závodu musí začínat na startovním bloku. 
Starty s rozběhem ze startovní plošiny nejsou povolené. 

SW 10.13 Jestliže při štafetovém závodě některý člen družstva opustí chodidly startovní 
blok dříve, než se předcházející člen družstva dotkne stěny, bude družstvo 
diskvalifikováno. 
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SW 10.14 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 10.15 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. 

SW 10.16 Každý plavec musí po dokončení závodu nebo svého úseku ve štafetovém 
závodě co nejdříve opustit bazén tak, aby nepřekážel jinému plavci, který závod 
dosud nedokončil. Jinak musí být provinivší se plavec diskvalifikován. V případě 
štafetového závodu musí být diskvalifikováno jeho družstvo. 

SW 10.17 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 10.18 Není povoleno vedení závodníka ani používání zařízení nebo upravených 
pomůcek sloužících k tomuto účelu. 

 

SW 11 MĚŘENÍ ČASU 
SW 11.1 Činnost automatického rozhodovacího systému sledují pověření rozhodčí. 

Časy, zaznamenané automatickým rozhodovacím systémem 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 
časoměřičů. Dojde-li k poruše automatického rozhodovacího systému nebo je-
li jasně prokázáno, že je chyba na zařízení, nebo plavec neuvedl zařízení 
v činnost, platí záznamy časoměřičů (viz SW 13.3). V případě, že dojde 
k poruše všech časoměrných zařízení v dráze, může být plavci nabídnuto 
opakované plavání závodu. 

SW 11.2 Používá-li se automatický rozhodovací systém, zaznamenávají se výsledky 
s přesností pouze na 1/100 sekundy. Má-li několik plavců stejný čas na 1/100 
sekundy, mají všichni i stejné umístění. Na elektronické výsledkové tabuli smí 
být zobrazeny časy s přesností 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 jmenovanými 
nebo schválenými oprávněným orgánem v dané zemi. Přesnost všech 
použitých stopek musí být ověřena příslušným orgánem. Ruční měření času je 
zaznamenáváno s přesností na 1/100 sekundy. Pokud není k dispozici žádné 
automatické zařízení, stanoví se oficiální ruční časy takto: 

SW 11.3.1 Naměří-li dva (2) ze tří (3) časoměřičů stejný čas a třetí časoměřič jiný, považují 
se za platný oficiální čas shodně naměřené údaje. 
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SW 11.3.2 Naměří-li každý ze tří (3) časoměřičů jiný čas, považuje se za oficiální platný 
čas ten prostřední. 

SW 11.3.3 Pokud fungují pouze dvoje (2) stopky ze tří (3), je výsledný čas stanoven jako 
průměr naměřených časů. Pokud je výsledkem tohoto výpočtu hodnota 
vyjádřená v tisícinách sekundy, poslední číslice se vynechá bez zaokrouhlení. 

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. 
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SW 12 SVĚTOVÉ REKORDY 
SW 12.1 Světové rekordy a světové juniorské rekordy v padesátimetrovém bazénu se 

uznávají pro následující tratě a způsoby u mužů a žen: 
  

Volný způsob  50, 100, 200, 400, 800 a 1500 metrů 

Znak  50, 100 a 200 metrů 

Prsa  50, 100 a 200 metrů 

Motýlek  50, 100 a 200 metrů 

Polohový závod  200 a 400 metrů 

Štafeta volný způsob  4×100 a 4×200 metrů 

Polohová štafeta  4×100 metrů 

Mixová štafeta  4×100 metrů volný způsob, 4×100 metrů 
polohová štafeta 

SW 12.2 Světové rekordy a světové juniorské rekordy v pětadvacetimetrovém bazénu se 
uznávají pro následující tratě a způsoby u mužů a žen: 
  

Volný způsob  50, 100, 200, 400, 800 a 1500 metrů 

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  4×50, 4×100 a 4×200 metrů 

Polohová štafeta  4×50 a 4×100 metrů 

Mixová štafeta  4×50 metrů volný způsob a 4×50 metrů polohová 
štafeta 

SW 12.3 Věkové kategorie pro světové rekordy juniorů jsou totožné jako věkové 
kategorie WA pro mistrovství světa juniorů. 

SW 12.4 Členové družstva v závodě štafet musí mít všichni stejnou státní příslušnost.  

SW 12.5 Všechny rekordy musí být zaplavány v plánovaných závodech nebo 
v individuálním pokusu o rekord, který se koná veřejně a je veřejně vyhlášen 
nejméně tři dny před plánovaným pokusem. V případě individuálního pokusu 
o rekord, který je schválen členskou federací jako pokus o rekord během 
plánované soutěže, není nutné ohlášení pokusu tři dny před jeho konáním. 

SW 12.6 Délka každé dráhy bazénu musí být potvrzena delegátem nebo jiným 
kvalifikovaným rozhodčím jmenovaným nebo schváleným členskou federací 
země, kde se bazén nachází. 

SW 12.7 Pokud je použito pohyblivé přepažení bazénu, musí být měření délky dráhy 
potvrzeno na konci půldne, během kterého byl čas dosažen. 
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SW 12.8 Světové rekordy a světové juniorské rekordy jsou uznány jen tehdy, jsou-li časy 
zaznamenány automatickým rozhodovacím systémem nebo poloautomatickým 
rozhodovacím systémem v případě poruchy automatického rozhodovacího 
systému. 

SW 12.9 Světové rekordy a světové juniorské rekordy mohou vytvořit pouze plavci 
plavající v plavkách schválených WA. 

SW 12.10 Časy shodné na 1/100 sekundy jsou uznány jako rovnocenné rekordy a plavci, 
kteří dosahují těchto shodných času, jsou nazýváni „společní držitelé“. Jako 
světový rekord může být předložen pouze čas vítěze závodu – s výjimkou 
světových juniorských rekordů. V případě shodného výsledku v závodě 
stanovujícím rekordy, je za vítěze považován každý plavec, který dosáhne 
tohoto shodného výsledku. 

SW 12.11 Světové rekordy a světové juniorské rekordy lze vytvořit pouze ve vodě 
s obsahem soli nižším než 3 g/l. Žádné světové rekordy nebudou uznány 
v jakémkoli druhu mořské nebo oceánské vody. 

SW 12.12 Plavec plavající na prvním úseku štafety se smí ucházet o světový rekord nebo 
světový juniorský rekord. Pokud plavec z prvního úseku štafety dokončí svůj 
úsek v rekordním čase v souladu s ustanovením tohoto pododdílu, nesmí být 
jeho výkon anulován žádnou následnou diskvalifikací jeho štafetového družstva 
za porušení pravidel po doplavání jeho rekordního úseku. 

SW 12.13 Plavec může požádat o uznání světového rekordu nebo světového juniorského 
rekordu z mezičasu delší trati, pokud plavec (trenér, manažer) výslovně požádá 
vrchního rozhodčího, aby byl jeho výkon zvlášť změřen, nebo pokud je mezičas 
zaznamenám automatickým rozhodovacím systémem. Aby byl takový rekord 
uznán, musí plavec dokončit celou plánovanou delší trať. 

SW 12.14 Žádosti o světové rekordy nebo světové juniorské rekordy musí být podány na 
oficiálních formulářích WA (viz dále) odpovědným orgánem organizačního nebo 
řídícího výboru soutěže a podepsány odpovědným zástupcem země, za kterou 
plavec závodí, potvrzujícím, že byly dodrženy všechny předpisy včetně 
potvrzení o měření bazénu a potvrzení o negativním dopingovém testu (DC 
5.3.3). Formulář žádosti musí být předán výkonnému řediteli WA do čtrnácti (14) 
dnů od zaplavaného výkonu. 

SW 12.15 Nárok na světový rekord nebo světový juniorský rekord musí být předběžně 
oznámen výkonnému řediteli WA do sedmi (7) dnů od zaplavaného výkonu. 

SW 12.16 Členská federace země plavce by měla tento výkon ohlásit dopisem výkonnému 
řediteli WA, aby byl informován a v případě potřeby přijal opatření, aby bylo 
zajištěno řádné podání oficiální žádosti příslušným orgánem. 

SW 12.17 Po obdržení oficiální žádosti a po ověření, že informace obsažené v žádosti 
včetně potvrzení o měření bazénu a potvrzení o negativním dopingovém testu 
jsou správné, vyhlásí výkonný ředitel WA nový světový rekord nebo světový 
juniorský rekord; zajistí zveřejnění této informace a dohlédne na vydání 
certifikátů osobám, jejichž žádosti byly přijaty. 

SW 12.18 Všechny rekordy dosažené na olympijských hrách, mistrovství světa, 
mistrovství světa juniorů a světových pohárech jsou schváleny automaticky. 
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SW 12.19 Pokud nebyl dodržen postup podle pravidla SW 12.14, může členská federace 
země plavce požádat o uznání světového rekordu nebo světového juniorského 
rekordu, i když nebyly splněny procesní podmínky. Výkonný ředitel WA je po 
řádném prošetření oprávněn takový rekord uznat, pokud je nárok shledán 
správným. 

SW 12.20 Pokud WA uzná žádost o světový rekord nebo světový juniorský rekord, je 
výkonnému řediteli členské federace v zemi plavce předán diplom podepsaný 
prezidentem WA, který dále zajistí jeho předání plavci jako potvrzení uznání 
jeho rekordu. Pokud světový rekord nebo světový juniorský rekord překoná 
štafetové družstvo, je pátý diplom předán členské federaci země, jejíž tým 
rekord překonal. Tento diplom si ponechá členská federace. 

SW 12.21 WA přidává čas od času nové disciplíny, ve kterých mohou plavci vytvořit 
světové rekordy nebo světové juniorské rekordy. Pro každou takovou disciplínu 
stanoví WA cílové časy. Pokud plavec dosáhne času rychlejšího než cílový čas, 
je tento čas považován za světový rekord nebo světový juniorský rekord, jsou-
li splněny všechny podmínky uvedené v SW 12. 

  



 

 

WORLD RECORD & 
WORLD JUNIOR RECORD APPLICATION FORM 

DEMANDE D'HOMOLOGATION  
DE RECORD DU MONDE & RECORD DU MONDE JUNIOR 

 
1. Event 

☐ Men’s (masculines)  ☐ Women’s (féminines) ☐ Mixed (mixte) 

Length of event / Distance de l'épreuve    

Stroke (freestyle, backstroke, butterfly, breaststroke or medley) 

Style (Nage libre, dos, papillon, brasse ou quatre nages)      

2. Length of course (check one) / Longueur du bassin (indiquez-en une) ☐ 25 metre ☐ 50 metre 
3. Name and country of swimmer  

Nom et nation du nageur                                                                                                                       

4. Date of birth*  (* please add copy of passport or ID) 
Date de Naissance * (* SVP ajouter copie passeport ou CI)     //      //              

Day _ JJ         Month _ MM           Year _ AA 

5. Relay team names in order of competing / Noms des relayeurs dans l’ordre du relais 

1.                                                                              dd/mm/yyyy 

2.                                                                              dd/mm/yyyy 

3.                                                                              dd/mm/yyyy 

4.                                                                              dd/mm/yyyy 

6. Local time and date of race / Heure et date de l'épreuve                                                                     

7. Time / Temps                                                                          

8. Name of the competition / Nom de la competition                                                                      
9. City at which the race took place and name of pool   

Ville où l'épreuve a eu lieu et nom de la piscine.         
10. Manufacturer of Automatic Officiating Equipment 

Nom de l’équipement électronique           
11. Name of the Federation approving this application 

Nom de la de la fédération qui approuve cette demande        
12. Was the course measured by a qualified person in accordance with Swimming Rules 12.6 and 12.14 (Print name)? Le bassin a-t-il été mesuré par une personne 

qualifiée en accord avec les règles de natation 12.6 et 12.14 (Nom) 
Please add a copy of the certification to this form (SVP ajouter une copie de la certification à ce formulaire) 

Name (Nom)               

13. Was the water still? / L'eau du bassin était-elle calme?       
14. Was the race in an indoor or outdoor pool?  

L'épreuve a-t-elle eu lieu dans une piscine couverte ou en plein air?      
15. Please indicate the following relating to the swimsuit worn by the swimmer(s): 

Veuillez indiquer l’information suivante pour le maillot de bain (s) porté par le nageur(s)/nageuse(s) : 

 Manufacturer / Fabricant           

 Model / Modèle             

 World Aquatics Approved Number / Numéro d’agrément de la World Aquatics     

16. Has the swimmer submitted to Doping Control within twenty-four hours after the race? 
Le nageur/nageuse a-t-il subi un contrôle de dopage dans les vingt-quatre heures suivant la course ? 

17. Where did the doping control take place?  
Où le contrôle de dopage a eu lieu?           

18. Who supervised the Doping Control? (Print name and the agency) 
Qui a conduit le contrôle de dopage? (Ecrire le nom et de l’agence) ?      

19. In my opinion all World Aquatics Rules have been met / A mon avis, toutes les règles de la World Aquatics ont été respectées. 
 
Name of Referee:             

          Nom de l’arbitre     Signature of referee (Signature de l’arbitre) 

NOTE: World Record & World Junior Record can be established only in fresh water (Swimming Rules 12.11) / Le Record du Monde & Record du Monde Junior peut être établi dans l'eau douce uniquement en accord avec la 
Règle de natation 12.11 // All applications must be sent to the Executive Director of World Aquatics in accordance with Swimming Rules 12. / Les demandes d'homologation doivent être adressées au Directeur Exécutif de la 
World Aquatics en accord avec la Règle de natation 12. // In order to have this application approved, a negative doping test certification must be attached (Swimming Rules 12.14 and Doping Control Rules) / Afin de pouvoir 
approuver cette demande, un certificat de contrôle de dopage négatif doit y être joint (Swimming Rules 12.14 et Doping Control Rules).  
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SW 13 POSTUP PRO VYUŽITÍ AUTOMATICKÉHO ROZHODOVACÍHO 
SYSTÉMU 

SW 13.1 Použije-li se při soutěži automatický rozhodovací systém (viz pravidlo FR 4), 
mají takto určená umístění, naměřené časy i výsledky kontroly správnosti 
odskoků členů štafet přednost před časy naměřenými časoměřiči a před 
rozhodnutím obrátkových rozhodčích. 

SW 13.2 Pokud automatický rozhodovací systém v daném závodě u jednoho nebo více 
plavců při záznamu umístění nebo/a 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 systémem náleží 
jeho relativní pořadí při porovnávání s ostatními plavci s časem a umístěním 
zaznamenaným automatickým systémem v daném závodě. 

SW 13.2.3.2  Plavci, kterému nebylo automatickým systémem zaznamenáno umístění, ale 
byl mu automatickým systémem zaznamenán čas, bude stanoveno jeho 
relativní pořadí porovnáním jeho času naměřeného automatickým systémem 
s časy naměřenými automatickým systémem ostatním plavcům. 

SW 13.2.3.3  Plavci, kterému nebylo automatickým systémem zaznamenáno ani umístění, 
ani mu nebyl automatickým systémem zaznamenán čas, bude stanoveno jeho 
relativní pořadí podle času zaznamenaného poloautomatickým zařízením nebo 
stopkami. 

SW 13.3  Oficiální čas bude určen následovně: 

SW 13.3.1  Oficiální čas je čas všech plavců s časem zaznamenaným automatickým 
systémem. 

SW 13.3.2  Oficiální čas pro všechny plavce, kteří nemají čas zaznamenaný automatickým 
systémem, je čas zaznamenaný poloautomatickým zařízením nebo 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). 
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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 WA. 


