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Opracował: Jakub Krzywda (jakub.krzywda@gmail.com) 

Konsultacja: Waldemar Kilian 

 

W niniejszym sprawozdaniu wykorzystano fragmenty sprawozdania z VIII światowej konferencji 

sędziów pływania FINA (8th FINA World Swimming Officials Seminar) autorstwa Waldemara Kiliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział polskich sędziów w szkoleniu został sfinansowany przez Polski Związek Pływacki. 
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Wstęp 
Niniejsze sprawozdanie ma na celu rozpowszechnienie wiedzy zdobytej podczas szkolenia wśród 

wszystkich zainteresowanych. Głównymi adresatami tego dokumentu są sędziowie pływania, ale 

wierzę, że informacje w  nim zawarte okażą się przydatne również dla trenerów, zawodników, 

działaczy, a nawet rodziców zawodników i innych sympatyków sportu pływackiego. 

Sprawozdanie można podzielić na dwie części. 

Pierwsza część ma charakter wprowadzający i opisuje nietechniczne aspekty szkolenia. Na początku 

przedstawiono podstawowe informacje o programach szkoleń FINA oraz plan szkolenia dla sędziów 

pływania. Następnie zaprezentowano sylwetki wykładowców prowadzących łotewską edycję 

szkolenia i scharakteryzowano grupy uczestników. Tę część zamyka opis miejsca szkolenia. 

Druga część jest częścią merytoryczną sprawozdania. Opisano w niej najważniejszej punkty 

z materiału przedstawionego podczas szkolenia. 

Na końcu sprawozdania podano listę załączników. 
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Część 1 

O programach szkoleń FINA 
Szkolenia organizowane w ramach FINA Schools for Officials (dosłownie: szkoły FINA dla sędziów) 

mają za zadanie: 

 zwiększyć liczbę sędziów jak i podnieść poziom sędziowania, 

 ujednolicić sposób interpretacji i stosowania przepisów, 

 rozwijać i promować sport pływacki. 

Każdego roku FINA organizuje kilkadziesiąt szkoleń we wszystkich pięciu dyscyplinach pływackich 

(w tym około 5 szkoleń dla sędziów pływania). Miejsca gdzie organizowane są szkolenia wybierane są 

w taki sposób, aby co roku co najmniej jedno szkolenie z każdej dyscypliny odbywało się na każdym 

kontynencie. 

W tym roku oprócz szkolenia dla sędziów pływania w Rydze (Łotwa, Europa) zaplanowane są kolejne 

edycje w następujących miejscach: Kampala (Uganda, Afryka), Gros Islet (Saint Lucia, Ameryka), Ho 

Chi Minh (Wietnam, Azja) oraz Windhoek (Namibia, Afryka). 

Plan szkolenia 
Szkolenie trwało dwa dni, a jego plan przedstawiał się następująco: 

Dzień 1 

 Powitanie i wstęp, 

 Omówienie programu szkolenia, 

 Przedstawienie uczestników, 

 Cele szkolenia, 

 Wprowadzenie do sędziowania, 

 Organizacja FINA, 

 Kierownictwo zawodów, 

 Pomiar czasu (automatyczny i ręczny), 

 Style pływackie (film instruktażowy FINA), 

 Sztafety, 

 Podejmowanie decyzji, 

 Dyskwalifikacje, 

 Najtrudniejsze sytuacje, 

 Kody dyskwalifikacyjne, 

 Protesty, 

 Rozstawianie serii, 

 Start. 

Dzień 2 

 Obowiązki sędziów, 

 Rekordy świata, 

 Listy sędziów międzynarodowych, 

 Selekcja na zawody FINA, 
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 Punkty FINA, 

 Profesjonalny sędzia, 

 Część praktyczna na pływalni, 

 Test z przepisów pływania, 

 Omówienie testu, 

 Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów. 

Prowadzący 
Szkolenie prowadzili dwaj doświadczeni sędziowie międzynarodowi: 

 
 

Soren Korbo (Dania) – Honorowy 
Sekretarz Komitetu Technicznego 
Pływania FINA (FINA TSC), 
Przewodniczący Komitetu Technicznego 
Pływania LEN (LEN TSC). 

Bill Hogan (Kanada) – były członek 
FINA TSC (2009-2013), 

Przewodniczący Komitetu 
Technicznego Pływania UANA 

(organizacji kontynentalnej dla obu 
Ameryk). 

 

Uczestnicy 
Edycja szkolenia w Rydze zgromadziła wyjątkowo dużą liczbę uczestników. Wśród 82 słuchaczy 

znalazło się 55 Łotyszy, a wśród nich sędziowie, trenerzy i zawodnicy (młodzież oraz mastersi). 

Pozostałe 27 osób reprezentowało środowiska sędziowskie z Litwy, Estonii, Rosji, Izraela i Polski. 

Polska delegacja na szkolenie w Rydze liczyła trzy osoby: 

 Waldemar Kilian – sędzia międzynarodowy, były członek LEN TSC, 

 Paweł Wiśniewski – starter międzynarodowy, członek ds. szkolenia Prezydium Kolegium 

Sędziów PZP, 

 Jakub Krzywda – sędzia okręgowy, współautor tłumaczenia przepisów pływania (2013-2017), 

autor kodów dyskwalifikacyjnych (2013), redaktor strony internetowej sedziaplywania.pl. 

http://www.sedziaplywania.pl/
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Polscy sędziowie wraz z prowadzącymi szkolenie. Od lewej: Jakub Krzywda, Bill Hogan, Soren Korbo, Paweł Wiśniewski, 
Waldemar Kilian. 

Miejsce szkolenia 
Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej City Hotel Teater (ul. Bruninieku 6, Ryga) wyposażonej 

w projektor multimedialny i sprzęt audio. W trakcie wykładów wykorzystano prezentacje, film 

instruktarzy FINA oraz inne materiały wideo (m.in. z Igrzysk Olimpijskich w Londynie). 
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Sala wykładowa, ujęcie 1 

 

Sala wykładowa, ujęcie 2 
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Część 2 

Wprowadzenie do sędziowania 
Szkolenie rozpoczęło się od ogólnych przemyśleń na temat sędziowania. Uczestnicy zastanawiali się 

dlaczego zdecydowali się rozpocząć przygodę z sędziowaniem. Czy robią to dla własnych dzieci, które 

trenują pływanie? Dla własnego ego? Osobistych celów? 

Jako sędziowie musimy zawsze pamiętać, że jesteśmy na zawodach dla pływaków. To oni są istotą 

zawodów i sportu pływackiego w ogóle. Naszym zadaniem jest pomóc młodzieży wzrastać zarówno 

fizycznie jak i psychicznie. Sędziujemy, ponieważ chcemy uczestniczyć w tym procesie osobiście 

i aktywnie. Jeżeli nie sprawia nam to już radości i nie realizujemy się w tym, to dla dobra zawodników 

i całego sportu pływackiego powinniśmy się wycofać. Naszym celem jest pokazanie młodzieży 

korzyści wynikających z samodyscypliny i wytrwałości. Swoim zachowaniem musimy pomóc 

młodzieży nauczyć się szacunku i akceptowania decyzji. Umiejętności, aby z każdego doświadczenia – 

zarówno dobrego jak i złego – nauczyć się czegoś pozytywnego. Ważnym jest, abyśmy we wszystkim 

co robimy zachowywali obiektywizm i byli odpowiedzialni za wszystkich zawodników, a swoim 

zachowaniem promowali sport oraz pozytywne podejście do życia. 

Organizacja FINA 
W trakcie szkolenia omówiono cele i strukturę organizacyjną FINA, a także najważniejsze zawody 

i programy. 

FINA stawia przed sobą następujące cele: 

 ustanawianie przepisów dla pływania, skoków do wody (w tym skoków z dużej wysokości - 

High Diving), piłki wodnej, pływania synchronicznego i pływania na wodach otwartych, 

 przeprowadzanie zawodów międzynarodowych, włącznie z Igrzyskami Olimpijskimi, 

 promowanie i rozwój sportu. 

Struktura organizacyjna FINA przedstawia się następująco: 

 Kongres Generalny, który jest najwyższą władzą FINA. Zbiera się on co cztery lata prze okazji 

Mistrzostw Świata (ostatni raz w Barcelonie w 2013 roku). Uchwala: konstytucję FINA, 

przepisy ogólne (General Rules), przepisy odnośnie obiektów (Facilities Rules). 

 Kongresy Techniczne (pływania, skoków do wody, piłki wodnej, pływania synchronicznego, 

pływania na wodach otwartych, masters), decydują o brzmieniu przepisów technicznych 

poszczególnych dyscyplin. Obradują bezpośrednio przed Kongresem Generalnym. 

 Biuro FINA, jest wybierane przez Kongres Generalny i sprawuje władzę wykonawczą. Składa 

się z członków z prawem głosu: prezydent, honorowy sekretarz, honorowy skarbnik, 

viceprezydenci (5), członkowie (14); oraz członków bez prawa głosu: honorowy prezydent, 

członkowie honorowi, dyrektor wykonawczy, przewodniczący komitetu zawodników. Biuro 

FINA zbiera się dwa razy do roku, a do jego kompetencji należy m.in. wybór miast-

organizatorów Mistrzostw Świata, czy uchwalanie przepisów wykonawczych (By Laws). 

 Komitety Techniczne (pływania, skoków do wody, piłki wodnej, pływania synchronicznego, 

pływania na wodach otwartych, masters), czuwają nad przeprowadzeniem zawodów FINA, 

wybierają członków komisji sędziowskiej, opracowują oficjalne interpretacje przepisów, 

opiniują wnioski w sprawie zmian przepisów technicznych. 
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 Komitety Specjalne (medycyny sportowej, zawodników, trenerów, mediów, przepisów 

kontroli antydopingowej, prawna, zatwierdzania strojów, nagród, rozwoju, obiektów 

sportowych, relacji międzynarodowych). 

 Panele sądowe (dopingu, dyscyplinarny, etyki), podejmują decyzje w zakresie swoich 

kompetencji. 

 Komisje FINA działają w trakcie Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich w składzie: 

przedstawiciel Biura FINA, przewodniczący komitetu technicznego, zastępca 

przewodniczącego komitetu technicznego, honorowy sekretarz komitetu technicznego. 

Komisje FINA czuwają nad prawidłowością przeprowadzenia zawodów, a w przypadku 

protestów przedkładają sugerowane rozwiązanie członkom komisji odwoławczej (Biuro 

FINA). 

Najważniejsze zawody FINA: 

 Mistrzostwa Świata FINA (5 dyscyplin), 

 Mistrzostwa Świata w pływaniu (25m), 

 Puchar Świata (pływanie, skoki, pływanie synchroniczne), 

 Liga Światowa w piłce wodnej, 

 World Trophy Cup (pływanie synchroniczne), 

 World Series (skoki do wody), 

 Mistrzostwa Świata Juniorów (5 dyscyplin), 

 FINA jest także organizatorem technicznym zawodów w sportach wodnych w trakcie Igrzysk 

Olimpijskich i Młodzieżowych Igrzysk  Olimpijskich. 

Programy FINA 

 Program rozwoju, 

 Szkolenia sędziów, 

 Konferencje i seminaria, 

 Program antydopingowy, 

 Konferencja sportów wodnych. 

Statystyki Mistrzostw Świata w Barcelonie: 

 Reprezentacje 177 krajów, 

 2195 zawodników i 1835 oficjeli, 

 5 dyscyplin (skoki z dużych wysokości po raz pierwszy w programie), 

 4 obiekty, 

 600 dziennikarzy i fotografów, 650 ekip TV, 

 68 konkurencji i 204 medale, 

 31 krajów na podium, 

 280 tys. Widzów w czasie 16 dni zawodów, 

 6 rekordów świata w pływaniu, 

 211 terytoriów z transmisją TV, 

 4,487 mld telewidzów, 

 Pula nagród pieniężnych: 3,2 mln $ (6 najlepszych zawodników w każdej konkurencji). 
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Kierownictwo zawodów 
Najważniejsze wnioski dotyczące kierownictwa zawodów: 

 Przed rozpoczęciem zawodów należy sprawdzić wyposażenie pływalni. 

 Bardzo ważną rolę odgrywa regulamin zawodów. Powinien on być dobrze przemyślany 

i zawierać wszystkie niezbędne informacje. 

 Nie wolno zmieniać regulaminu zawodów w trakcie zawodów. Wszelkie zmiany powodują 

kłopoty! 

 W regulaminie powinny znaleźć się terminy skreśleń zawodników (kiedy rozgrywane są 

finały) i czas zakończenia rozgrzewki. 

 Jeżeli na pływalni znajdują się zegary (stopery) do treningu (te z dużymi sekundnikami) to 

powinny być one włączone w trakcie rozgrzewki i wyłączone w czasie zawodów. 

 Należy zmierzyć temperaturę wody przed rozpoczęciem każdego bloku. Najlepiej wywiesić 

informację o temperaturze w widocznym miejscu. 

 Użycie linki przedwczesnego startu nie jest wymagane. Przy decyzji odnośnie użycia należy 

wziąć pod uwagę wiek/doświadczenie zawodników. 

Pomiar czasu 
Przedstawiono zmiany w przepisach pływania odnośnie pomiaru czasu. Zwrócono uwagę na nowe 

zadanie kierownika sędziów mierzących czas – pomiar czasu zwycięzcy wyścigu. 

Style pływackie 
Podczas szkolenia omówiono szczegółowo przepisy dotyczące poszczególnych styli. Zaprezentowano 

fragmenty filmu szkoleniowego dla sędziów oraz nagranie z finału konkurencji 400m zmiennym 

mężczyzn z Igrzysk Olimpijskich w Londynie. 

Po prezentacji przeprowadzono dyskusje w grupach (uczestników podzielono na trzy grupy: łotewską 

i dwie międzynarodowe). Dyskusje trwały kilkanaście minut i dotyczyły najtrudniejszych do 

sędziowania elementów i interpretacji przepisów. Następnie sprawozdawcy z każdej grupy 

przedstawili na forum ogólnym wnioski i wątpliwości. Sprawozdawcą jednej z grup 

międzynarodowych był Jakub Krzywda. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze wnioski z dyskusji w podziale na poszczególne style. 

Styl dowolny 

 Pływanie stylem klasycznym w stylu dowolnym – możliwy jest taki sposób płynięcia, że 

w każdym cyklu ruchowym całe ciało jest przez chwilę całkowicie zanurzone. Pomimo, że 

przepisy mówią, że jakaś część ciała ma łamać powierzchnię wody przez cały wyścig należy 

zachować zdrowy rozsądek i dyskwalifikować tylko w przypadku nurkowania i pływania pod 

wodą. 

 Styl dowolny w konkurencji stylu zmiennego – nawet przepłynięcie jednego cyklu ruchowego 

jednym z trzech styli (motylkowym, grzbietowym lub klasycznym) jest niedozwolone. 

W związku z tym obrócenie się na plecy również jest niedozwolone (wtedy jest to styl 

grzbietowy). 
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Styl grzbietowy 

 Wskazano na nieprecyzyjność przepisów odnośnie obrotu ciała wzdłuż podłużnej osi 

w momencie zakończenia wyścigu – oficjalna interpretacja dopuszcza obrót do 90 stopni 

zarówno w trakcie płynięcia jak i zakończenia wyścigu. 

 Przeanalizowano nagrania wideo pokazujące różne nawroty do stylu grzbietowego 

i ponownie podkreślono, że jedynym wyznacznikiem ciągłości akcji nawrotu jest ruch ramion 

po obróceniu się na piersi (praca nogami jest nieistotna przy ocenie). Przebywanie 

w położeniu na piersiach jest dozwolone jedynie w trakcie ruchu ramieniem (lub oboma 

ramionami równocześnie), co oznacza, że od razu po obróceniu się na piersi pływak musi 

rozpocząć ruch ramieniem i od razu po jego zakończeniu wykonać nawrót (w tym czasie 

może pracować nogami). Nieprawidłowe jest z kolei, przebywanie w położeniu na piersiach 

bez wykonywania pociągnięcia ramieniem (ramionami). Jeżeli pływak po obróceniu się na 

piersi płynie nie wykonując pociągnięcia ramionami, albo natychmiast po zakończeniu 

pociągnięcia nie wykonuje nawrotu, jest to powodem do dyskwalifikacji. 

Styl klasyczny 

 Zwrócono uwagę na kontrowersyjną interpretację sformułowania o rozłączonych dłoniach 

w trakcie nawrotu (dotyczy również stylu motylkowego). 

 Kopnięcia delfinowe - wyróżniono trzy fazy, w których najczęściej dochodzi do niedozwolonej 

pracy delfinowej nogami: 

o Podczas szybowania, bezpośrednio po starcie lub nawrocie (zwłaszcza starcie gdy 

woda jest silnie wzburzona). 

o Podczas płynięcia, kiedy ruch delfinowy ku dołowi następuje po kopnięciu do stylu 

klasycznego. 

o Podczas dopłynięcia do ściany przed nawrotem lub na zakończenie wyścigu. 

Styl motylkowy  

 W stylu motylkowym ruch ramion musi być ciągły - zatrzymanie ramion przed sobą i płynięcie 

na samych nogach jest nieprawidłowe (za wyjątkiem dopłynięcia do ściany kiedy zawodnik 

nie jest w stanie wykonać kolejnego ruchu ramionami). 

 Przy ocenie przenoszenia ramion "nad powierzchnią wody do przodu" w stylu motylkowym - 

należy mieć przed oczami porównanie sposobu pływania statku i łodzi podwodnej. Statek 

pomimo, że jest częściowo zanurzony, nadal jest nad powierzchnią wody. Tak samo podczas 

przenoszenia ramion do przodu, nawet jeżeli są one częściowo zanurzone, jest to 

prawidłowe. Nieprawidłowe jest przenoszenie ramion całkowicie pod powierzchnią wody (jak 

łódź podwodna).  
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Jedna z grup międzynarodowych w trakcie dyskusji 

Sztafety 
 W sztafecie po zmianie sztafetowej nie powinno się przez kilka sekund zmieniać pozycji 

ruchomej podpórki (może to zakłócić automatyczną ocenę zmiany sztafetowej). 

 Jedynym prawidłowym sposobem oceny zmiany sztafetowej jest obserwowanie stóp 

zawodnika startującego i w momencie ich oderwania przeniesienie wzorku na ścianę 

końcową pływalni i sprawdzenie, czy poprzedni zawodnik dotknął ściany. Odwrotna 

sekwencja  może prowadzić do uznania za błędną prawidłowej zmiany sztafetowej. 

 Nowe konkurencje w programie Mistrzostw Świata: 

o MŚ (50m): 4x100m dowolnym mieszana, 4x100m zmiennym mieszana, 

o MŚ (25m): 4x50m dowolnym kobiet, 4x50m zmiennym kobiet, 4x50m dowolnym 

mężczyzn, 4x50m zmiennym mężczyzn, 4x50m dowolnym mieszana, 4x50m 

zmiennym mieszana. 

Podejmowanie decyzji 
 Zgłaszamy to co widzimy i jesteśmy w 100% pewni. Jesteśmy uczciwi i wszystkich traktujemy 

jednakowo. 

 Sędzia nie dyskwalifikuje zawodnika dla przyjemności, ale dlatego, że jest zobowiązany 

zapewnić, aby nikt nie uzyskał nieuczciwej przewagi. 

 Sędzia zgłaszający uwagę nie powinien starać się przekonać sędziego głównego aby ten 

zdyskwalifikował zawodnika – po prostu opisuje co zaobserwował i pozostawia decyzję 

sędziemu głównemu. 

 Nie jesteśmy nieomylni, wszyscy popełniamy błędy – taka jest ludzka natura. 
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Dyskwalifikacje 
 Omówiono sposób zgłaszania uwag na zawodach międzynarodowych: 

o Zgłoś zaobserwowanie błędu poprzez sygnalizację, 

o Zamień się z sędzią rezerwowym, 

o Wypełnij kartę dyskwalifikacji, 

o Powróć na swoje miejsce. 

 W przypadku nieprzepłynięcia przez zawodnika całego dystansu w wynikach zamiast „nie 

ukończył” powinno pisać się „dyskwalifikacja” (podstawa SW 10.2). 

Najtrudniejsze sytuacje 
Przedstawiono i przedyskutowano sytuacje, które są najtrudniejsze do oceny przez sędziego: 

 Start przed sygnałem (starter i sędzia główny), 

 Wynurzenie za linią 15 metrów (sędzia stylu), 

 Zmiana sztafetowe bez automatycznej oceny (inspektor nawrotów), 

 Delfinowa praca nóg w stylu klasycznym (inspektor nawrotów i sędzia stylu), 

 Nawrotu (inspektorzy nawrotów). 

Protesty 
Przeanalizowano przepisy FINA odnośnie protestów. Porównanie przepisów FINA i PZP znajduje się 

w załączniku do tego sprawozdania. Jako przykład omówiono jedne protest z Mistrzostw Świata 

w pływaniu (25m) w Dubaju (2010). Podkreślono fakt, że materiał wideo dostarczony przez trenerów 

czy inne osoby nie może być uwzględniony jako dowód w trakcie rozpatrywania protestu. 

Rozstawianie serii  
Omówiono zmiany w przepisach pływania odnośnie rozstawiania serii: 

 Okres uzyskania minimum (zmieniono z 12 miesięcy na okres podany przez organizatora 

zawodów). 

 Tylko dwie ostatnie serie w konkurencjach 400m, 800m i 1500m są rozstawiane „na 

przemian”. 

 Czas rozegrania repasażu jest ustalany przez organizatora i zainteresowane strony. 

Start 
 Skok ze słupka musi być "na głowę", skok "na nogi" jest nieprawidłowy. 

 Zaprezentowano podpórki do startu w stylu grzbietowym. 

Obowiązki sędziów 
 Sędzia główny powinien upewnić się, że wszyscy sędziowie są na swoich pozycjach przed 

rozpoczęciem wyścigu (m.in. że zakończyli wypisywanie uwagi odnośnie poprzedniego 

wyścigu). 

 Starter jest odpowiedzialny za zapewnienie, że zawodnicy zajęli prawidłowe pozycje 

startowe, a w przypadku zajęcia nieprawidłowej pozycji powinien przerwać procedurę 

startową. 
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 Podział obowiązków pomiędzy sędziów. Inspektor nawrotów tylko przypisany tor/tory. 

Sędziowie stylu połowa torów (bliższa sędziego). Jeżeli dwóch sędziów po jednej stronie to 

działają niezależnie i powinni obserwować wszystkich zawodników. 

 Tablice do 800/1500 dowolnym: zawodnik jest odpowiedzialny za liczenie długości - błąd 

sędziego w liczeniu/gwizdki w nieodpowiednim momencie nie jest podstawą do powtórzenia 

wyścigu czy wniesienia protestu. 

 Kierownicy inspektorów nawrotów umiejscowieni po przeciwnej stronie niecki niż sędzia 

główny. 

 Sędziowie rezerwowi mogą zastąpić każdego z sędziów za wyjątkiem sędziego głównego 

i startera. 

Rekordy świata 
 Nowe konkurencje w których odnotowuje się rekordy świata: 

o pływalnia 50m: 4x100m dowolnym mieszana, 4x100m zmiennym mieszana, 

o pływalnia 25m: 4x50m dowolnym kobiet, 4x50m zmiennym kobiet, 4x50m 

dowolnym mężczyzn, 4x50m zmiennym mężczyzn, 4x50m dowolnym mieszana, 

4x50m zmiennym mieszana. 

Listy sędziów międzynarodowych 
 W jednym czasie obowiązują dwie listy FINA: każda ważna jest cztery lata, co dwa lata 

zaczyna obowiązywać nowa, np.: 

o Lista nr 16: 2011 – 2014, 

o Lista nr 17: 2013 – 2016, 

o Lista nr 18: 2015 – 2018. 

 Każda federacja krajowa ma prawo do posiadania trzech sędziów głównych i dwóch 

starterów na każdej liście (organizatorzy MŚ i IO ośmiu sędziów głównych w sumie) 

 Kryteria: 

o sędziowanie minimum dwóch mistrzostw kraju (w tym młodzieżowych) w ostatnich 

czterech latach jako sędzia główny lub starter, 

o wiek poniżej 65 lat pod koniec obowiązywania listy. 

Selekcja na zawody FINA 
Liczba sędziów powołanych na zawody międzynarodowe: 

 Mistrzostwa Świata Igrzyska Olimpijskie 

Ameryki 6 6 
Europa 9 8 

Azja 4 3 
Afryka 3 2 
Ocenia 3 2 

Gospodarz 8 8 

Kryteria: 

 sędzia na liście FINA, 

 musi sędziować wcześniej na mistrzostwach kontynentu (za wyjątkiem sędziów z kraju 

gospodarza). 
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Koszty: 

 na Mistrzostwach Świata organizator pokrywa koszty zakwaterowania, 

 na Igrzyskach Olimpijskich organizator pokrywa koszty podróży i zakwaterowania. 

Punkty FINA 
 Punkty FINA służą do porównania wyników w różnych konkurencjach.  

 Czasy bazowe ustalane są każdego roku na podstawie najnowszych rekordów świata 

zatwierdzonych przez FINA, 

o dla pływalni 25 metrowej, stan na 31 sierpnia, 

o dla pływalni 50 metrowej, stan na 31 grudnia. 

Profesjonalny sędzia 
Na zakończenie części teoretycznej szkolenia omówiono zagadnienia związane z odpowiedni 

nastawieniem do sędziowania i profesjonalnym zachowaniem na pływalni. 

Należy pamiętać, że sędziowanie to: 

 zaszczyt, 

 przyjemność, 

 emocje, 

 ciężka praca, 

niezależnie od tego, czy są to zawody początkujących pływaków, czy mistrzostwa świata. 

Profesjonalny sędzia jest na zawodach ponieważ bycie zaangażowanym w sport pływacki sprawia mu 

przyjemność. 

Profesjonalny sędzia pływania: 

 jest gotowy na podjęcie wyzwań, 

 zna przepisy pływania, 

 zna swoje obowiązki i jest przygotowanym do ich pełnienia, 

 jest w stanie udzielić wyczerpującej odpowiedzi na zadane pytania, 

 jest neutralny, 

 stosuje przepisy ze zrozumieniem, a nie dyktaturą, 

 stosuje przepisy na podstawie tego co zaobserwuje, a nie myślę albo wydaje mi się czy 

słyszałem, 

 jest przygotowanym do słuchania, 

 nie obawia się przyznać do błędu, jeżeli go popełnił, 

 nie jest pedantycznym jeżeli chodzi o przepisy, 

 jest gotowym zaakceptować decyzję sędziego głównego,  

 traktuje wszystkich zawodników jednakowo, 

 nie spekuluje jak potoczy się sytuacja, 

 sędziuje ze zrozumieniem, a nie ze swoim poglądem (bo ja tu jestem sędzią, a ty pływakiem), 

 jest łatwo dostępny (poprzez sędziego głównego) dla pływaków i trenerów, w celu 

poinformowania o popełnionych błędach, 
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 wyglądem zewnętrznym i zachowaniem pokazuje, że jest sprawny fizycznie i panuje nad 

sobą, 

 wygląda, ubiera się, porusza wokół niecki w sposób elegancki i z szacunkiem, 

 jest uprzejmy i podchodzi do zawodów poważnie. 

Wyposażenie sędziego: 

 gwizdek, 

 długopis, 

 kody dyskwalifikacji, 

 przepisy pływania, 

 odpowiedni ubiór, 

 okulary przeciwsłoneczne i krem przeciwsłoneczny (w przypadku zawodów na otwartej 

pływalni). 

Przygotowanie do zawodów: 

 zaznajomienie się z programem konkurencji, 

 odświeżenie znajomości przepisów, 

 przejrzenie kodów dyskwalifikacji, 

 przypomnienie sposobu zgłaszania uwag. 

Wygląd: 

 koszulki w spodniach albo na zewnątrz – wszyscy sędziowie tak samo, 

Praca w trakcie zawodów: 

 skoncentrowany na swoich obowiązkach, 

 w pobliżu „miejsca wydarzeń”, 

 prezentuje się z najlepszej strony, 

 siedzi, a nie leży na krześle (widzowie obserwują sędziów, także kiedy ci siedzą), 

 zgłasza uwagi natychmiast po zaobserwowaniu, następnie wraca na swoje miejsce 

i natychmiast siada, 

 zwraca uwagę na to, żeby krzesła, koszyki i wiaderka były w jednej linii, 

 inspektorzy nawrotów w widoczny sposób sygnalizują kierownikowi, 

 kierownicy i sędziowie stylu sygnalizują sędziemu głównemu. 

Część praktyczna na pływalni 
Cześć praktyczna szkolenia odbyła się na pływalni Daugavas sporta nams (ul. Kr. Barona 108, Ryga). 

Sześciotorowa pływalnia wyposażona była w system automatycznego pomiaru czasu (jako rezerwowy 

pomiar wykorzystano system półautomatyczny i ręczne czasomierze). 

W trakcie części praktycznej uczestnicy szkolenia sędziowali dziewięć wyścigów różnych konkurencji 

(osiem indywidualnych i jedną sztafetową) podzielonych na dwa bloki. 
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Ze względu na dużą liczbę uczestników szkolenia, kursanci zostali podzieleni na dwie grupy: łotewską 

i zagraniczną. Podczas pierwszego bloku sędziowali kursanci z Łotwy, natomiast osoby z innych 

krajów obserwowały ich pracę. W trakcie drugiego bloku role uległy zamianie. 

 

Pływalnia Daugavas sporta nams, na której odbyła się część praktyczna szkolenia. 

Komisji sędziowskiej 

W skład komisji sędziowskiej wchodzili: 

 sędzia główny mężczyzn, 

 sędzia główny kobiet, 

 starter mężczyzn, 

 starter kobiet, 

 sędziowie stylu (4), 

 kierownicy inspektorów nawrotów (2), 

 inspektorzy nawrotów (12). 

Blok 1 

Konkurencje: 

1. 100m klasycznym dziewcząt, 

2. 100m grzbietowym chłopców, 

3. 50m motylkowym dziewcząt, 

4. 50m dowolnym chłopców. 

Komisja sędziowska był złożona z uczestników szkolenia pochodzących z Łotwy. 
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Blok 2 

Konkurencje: 

5. 100m klasycznym chłopców, 

6. 100m grzbietowym dziewcząt, 

7. 50m motylkowym chłopców, 

8. 50m dowolnym dziewcząt, 

9. 4x50m zmiennym mieszana. 

W skład komisji sędziowskiej wchodzili uczestnicy przybyli z innych krajów. Polscy sędziowie pełnili 

następujące funkcje: 

 Waldemar Kilian – inspektor nawrotów, 

 Paweł Wiśniewski – sędzia stylu, 

 Jakub Krzywda – sędzia stylu. 

 

Uczestnicy szkolenia wraz z zawodnikami po zakończeniu części praktycznej kursu. 
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Test z przepisów pływania 

Sędziowie mierzący czas 

1. Kiedy liczba sędziów mierzących czas jest ograniczona, jedna osoba może obsługiwać dwa 
czasomierze ręczne równocześnie. 

Prawda/Fałsz 
2. Jeden sędzia może obsługiwać jednocześnie czasomierz ręczny i przycisk toru (pomiar 

półautomatyczny). 
Prawda/Fałsz 

 
3. Może być wymagane, żeby kierownik sędziów mierzących czas mierzył czas na jednym 

z torów. 
Prawda/Fałsz 

4. Podczas startu wyścigu sędzia mierzący czas powinien: 
a. obserwować startera, 
b. reagować na sygnał dźwiękowy startu, 
c. obserwować i reagować na sygnał świetlny startu, 
d. obserwować zawodników na wyznaczonych torach, 
e. patrzeć na ręczny czasomierz. 

5. Kiedy używa się półautomatycznego pomiaru czas jako podstawowego lub zapasowego, 
przyciski toru powinny być naduszone: 

a. tylko podczas startu, 
b. tylko podczas zakończenia wyścigu, 
c. tylko podczas startu i zakończenia wyścigu. 

6. Na zakończeni wyścigu w stylu dowolnym pływak omyłkowo wykonał nawrót koziołkowy 
i kontynuował płynięcie. Sędzia mierzący czas powinien: 

a. zatrzymać czasomierz/nadusić przycisk toru w momencie kiedy stopa pływaka 
dotknęła ściany lub płyty kontaktowej, 

b. zgłosić uwagę odnośnie nieprawidłowego zakończenia wyścigu, 
c. zaczekać aż pływak zakończy dodatkowe dwie długości pływalni i wtedy zatrzymać 

czasomierz/nadusić przycisk toru, 
d. zgłosić brak zarejestrowania czasu. 

7. Podczas startu wyścigu sędziowie mierzący czas powinie być usytuowani: 
a. na krawędzi pływalni, 
b. kilka kroków za słupkami startowymi, 
c. w miejscu z którego mogą widzieć i słyszeć sygnał startu. 

8. Na zakończenie wyścigu w stylu klasycznym sędzia mierzący czas powinien wyłączyć 
czasomierz, w momencie kiedy: 

a. głowa, bark, ręka lub dłoń pływaka dotknie ściany końcowej pływalni, 
b. pływak zakończy wyścig zgodnie z przepisami, 
c. jakakolwiek część ciała pływaka dotknie ściany końcowej pływalni.  

9. Jeżeli tylko jeden ręczny czasomierz na tor jest dostępny i nie ma innego systemu pomiaru 
czasu: 

a. jest to czas oficjalny, 
b. czas nie jest oficjalny i nie może zostać użyty w żadnym celu. 

Sędziowie stylu i inspektorzy nawrotów 

1. W stylu dowolnym niedozwolone jest: 
a. stanie na dnie niecki 
b. odpychanie się od dna niecki 
c. zmiana stylu w trakcie płynięcia 
d. płynięcie na plecach 
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e. zatrzymanie przy ścianie, po czym wznowienie płynięcia 
f. dotknięcie ściany stopami podczas wykonywania nawrotu 

2. W stylu grzbietowym niedozwolone jest: 
a. dotknięcie ściany tylko stopami podczas wykonywania nawrotu 
b. dotknięcie ściany stopami na zakończenie wyścigu 
c. ciało w pozycji na piersiach po tym gdy stopy oderwały się od ściany po nawrocie 
d. stanie na dnie niecki 
e. zatrzymanie przy ścianie, po czym wznowienie płynięcia 
f. delfinowa praca nogami 

3. W stylu motylkowym, całkowite zanurzenie głowy podczas płynięcia jest: 
a. zawsze niedozwolone, 
b. dozwolone tylko podczas przenoszenia ramion do przodu, 
c. dozwolone tylko po ostatnim pociągnięciu ramionami przed nawrotem lub 

zakończenie wyścigu, 
d. zawsze dozwolone. 

4. W stylu motylkowym, jedno pociągnięcie ramionami w tracie całkowitego zanurzenia jest: 
a. dozwolone tylko po starcie lub nawrocie, 
b. dozwolone tylko na zakończenie wyścigu, 
c. zawsze niedozwolone. 

5. W stylu motylkowym, trzymanie jedna stopy wyżej niż drugiej w trakcie kopnięcia jest: 
a. niedozwolone, kiedy stopa łamie powierzchnię wody, 
b. dozwolone tylko podczas ostatniego kopnięcia przed nawrotem lub zakończeniem 

wyścigu, 
c. zawsze niedozwolone, 
d. zawsze dozwolone. 

6. W stylu motylkowym, dotknięcie ściany dłońmi na różnym poziomie podczas nawrotu jest: 
a. niedozwolone, kiedy stopa łamie powierzchnię wody, 
b. dozwolone tylko podczas ostatniego kopnięcia przed nawrotem lub zakończeniem 

wyścigu, 
c. zawsze niedozwolone, 
d. zawsze dozwolone. 

7. W stylu motylkowym, zanurzenie barków przed dotknięciem ściany w trakcie nawrotu jest: 
a. zawsze dozwolone, 
b. zawsze niedozwolone, 
c. dozwolone na zawodach niższej rangi, 
d. niedozwolone tylko na zawodach mistrzowskich. 

8. W stylu motylkowym, dotknięcie ściany dłońmi na różnym poziomie na zakończenie wyścigu 
jest: 

a. dozwolone na zawodach dzieci, 
b. dozwolone na zawodach mistrzowskich, 
c. zawsze niedozwolone, 
d. zawsze dozwolone. 

9. W stylu klasycznym, ułożenie stóp w taki sposób, że są skierowane palcami do wewnątrz 
w trakcie podciągania nóg jest: 

a. zawsze dozwolone, 
b. zawsze niedozwolone, 
c. dozwolone na zawodach niższej rangi, 
d. niedozwolone tylko na zawodach mistrzowskich. 

10. W stylu klasycznym, całkowite zanurzenie głowy przed dotknięciem ściany podczas nawrotu  
jest: 

a. zawsze niedozwolone, 
b. zawsze dozwolone, 
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c. dozwolone w przypadku kiedy głowa złamała powierzchnię wody w ostatnim 
pełnym, lub niepełnym cyklu ruchowym. 

11. W stylu klasycznym zanurzenie barków przed dotknięciem ściany w trakcie nawrotu jest: 
a. niemożliwe do oceny, 
b. niedozwolone, 
c. dozwolone. 

12. Wymień różnice w przepisach dotyczących płynięcia w konkurencji stylu klasycznego 
i odcinku klasycznym konkurencji stylu zmiennego. 

13. Opisz jaką pozycję powinien zająć sędzia stylu i inspektor nawrotów w trakcie obserwacji 
stylu/nawrotów. 

Ocena zmian sztafetowych 

1. Jeżeli inspektor nawrotów nie jest pewny czy zmiana była prawidłowa powinien zgłosić 
uwagę. 

Prawda/Fałsz 
2. Pływak musi zająć nieruchomą pozycję na słupku startowym przed dotknięciem ściany przez 

poprzedniego członka drużyny. 
Prawda/Fałsz 

3. Inspektor nawrotów powinien zgłosić uwagę, jeżeli jest przekonany na 95%, że zmiana była 
przedwczesna. 

Prawda/Fałsz 

Sędziowie celowniczy 

1. Ilu sędziów celowniczych powinno być powołanych na zawody? 
2. Gdzie powinni być umiejscowieni sędziowie celowniczy? 
3. Każdy sędzia celowniczy jest odpowiedzialny za ustalenie kolejności ilu zawodników? 
4. Jeżeli sędzia celowniczy nie jest w zdecydować, który z zawodników ukończył wyścig jako 

pierwszy, powinien wtedy: 
a. losowo przyznać pierwsze i drugie miejsce, 
b. przyznać obu pływakom pierwsze miejsce, 
c. przyznać obu pływakom drugie miejsce. 

5. Jeżeli sędzia celowniczy jest niepewny co do miejsca jednego z zawodników powinien: 
a. nie uwzględniać toru tego zawodnika w kolejności, 
b. przyznać zawodnikowi ostatnie miejsce, 
c. zgadnąć miejsce zawodnika, i umieścić go ex aequo z innym zawodnikiem. 

6. Jeżeli dwóch pływaków dotyka ściany równocześnie, jeden nad, a drugi pod powierzchnią 
wody, sędzia celowniczy powinien: 

a. przyznać lepsze miejsce zawodnikowi, który dotknął nad, 
b. przyznać lepsze miejsce zawodnikowi, który dotknął pod, 
c. przyznać obu zawodnikom to samo miejsce. 

Start 

1. Aby zdyskwalifikować pływaka starter i sędzia główny muszą niezależnie widzieć 
przedwczesny start. 

Prawda/Fałsz 
2. Starter może poinformować zawodników zespołu sztafetowego, że muszą opuścić nieckę po 

ukończeniu swojej części wyścigu. 
Prawda/Fałsz 

3. Starter może poinformować zawodników o kolejności stylów w wyścigach w stylu zmiennym 
(indywidualnie i w sztafecie). 

Prawda/Fałsz 
4. Przed komendą „na miejsca” pływacy muszą przyjąć nieruchomą pozycję. 
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Prawda/Fałsz 
5. Jeżeli nie wszyscy zawodnicy reagują natychmiast na komendę „na miejsca” lub jeżeli któryś 

z nich się porusza starter powinien: 
a. podać sygnał startu natychmiast, 
b. zaczekać aż wszyscy przyjmą nieruchomą pozycję przed startem, 
c. poinstruować zawodników aby zeszli ze słupków. 

6. Jeżeli zawodnik wpadnie do wody w reakcji na komendę „wróć” to pływak: 
a. zawsze powinien zostać zdyskwalifikowany, 
b. może ale nie musi (w zależności od sytuacji) zostać zdyskwalifikowany, 
c. nie może zostać zdyskwalifikowany.  

7. W jaki sposób starter powinien podawać instrukcje zawodnikom? 
8. Jakie są główne zadania startera? 
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Załączniki 
1. Slajdy zaprezentowane podczas szkolenia (w języku angielskim), 

2. Tłumaczenie części slajdów na język polski, 

3. Test z przepisów wraz z prawidłowymi odpowiedziami, 

4. Porównanie przepisów FINA i PZP odnośnie protestów, 

5. Nagranie wideo części praktycznej szkolenia (edycja z 2013 roku): 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL3_QuHE--avaXKZeYsqc5vMscUTm0ubT8, 

6. Zaproszenie na Mistrzostwa Łotwy w pływaniu na wodach otwartych (12 lipca) i szkolenie 

FINA dla sędziów pływania na wodach otwartych (10-12 lipca). 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL3_QuHE--avaXKZeYsqc5vMscUTm0ubT8

