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ZPRÁVA 

NA: 

VŠECHNY FINA členské federace 

OD: FINA, Lausanne 

DATE: 07. 09. 2015 

RE:VÝKLAD 
o FINA PRAVIDLO SW 4.4 - START 

o FINA PRAVIDLO SW 9.1 - polohový závod 

___________________________________________________________________ 

Vážení, 

Aby se předešlo nedorozuměním, viz níže na oficiálních stránkách FINA 

TSC  je vydán výklad těchto Pravidel plavání: 

 

SW 4 START 
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. 

Bude-li 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. 

 

Interpretace: 

Poté, co jsou všichni závodníci  "stacionární/v klidu" (SW 4.1), jakýkoliv plavec, 

který se pohne před startovním povelem, může být diskvalifikován, pokud je 

zpozorován jakýkoliv pohyb a je potvrzen  startérem a 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. 
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SW 9 polohový závod 

 

SW 9.1 V polohovém závodě závodník plave čtyřmi plaveckými způsoby 

v následujícím pořadí: motýlek, znak prsa a volný způsob. 

Každý z jednotlivých způsobů musí pokrýt jednu čtvrtinu (1/4) z celkové délky 

závodu. 

Interpretace: 

Podle SW 9.1 každý z jednotlivých plaveckých způsobů musí pokrýt jednu čtvrtinu 

(1/4) z celkové délky závodu. Poloha na zádech při odrazu od obrátkové stěny 

v části závodu volný způsob již pokrývá více než jednu čtvrtinu vzdálenosti 

v plaveckém způsobu znak, a je tedy jednoznačným důvodem pro diskvalifikaci.    

Plavecký způsob znak je definován pouze jako plavání na zádech. 
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Tento výklad je založen na následujících pravidlech plavání FINA: 

 

SW 5 VOLNÝ ZPŮSOB 

SW 5.1 

V individuálním polohovém závodě, nebo polohovém závodě štafet v úseku pro 

volný způsob musí závodník plavat jakýmkoliv  jiným stylem, než je znak, prsa, 

nebo motýlek. 

 

SW 6  ZNAK 

SW 6.1 až SW 6.5 

Nejsou žádné definované požadavky na kop nebo záběr. Plavec se musí odrazit a 

plavat na zádech v průběhu celého závodu. Některá část těla plavce musí protínat 

hladinu vody během závodu s výjimkou 15 m po startu a každé obrátce 

 

SW 7 PRSA 
SW 7.1 až SW 7.6 

Existují specifické požadavky na záběry paží i nohou a provedení kopů, které musí 

být dodrženy. 
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SW 8 MOTÝLEK 

SW 8.1 až SW 8.5 

Existují specifické požadavky na záběry paží i nohou, polohu ramen a provedení 

kopů, které musí být dodrženy. 

 

SW9 POLOHOVÝ ZÁVOD 

SW 9.1 

Každý z jednotlivých plaveckých způsobů musí pokrýt jednu čtvrtinu (1/4) 

z celkové délky závodu. 

SW9.3 

Každá část závodu musí být dokončena v souladu s pravidlem pro daný plavecký 

způsob 

 

Prosím, neváhejte nás kontaktovat pro jakoukoli pomoc nebo dodatečné informace, 

které můžete potřebovat. 

 

Upřímně 

 

Cornel Marculescu 

Výkonný ředitel 
 


