
Plavecká pravidla - rychlá diskvalifikační kartička

Kartička je určena jako pomocník pro rozhodčí plaveckých způsobů, obrátkové rozhodčí a časoměřiče.

Diskvalifikace vychází z pravidel plavání FINA.

Start

Závodník/ci vystartovali před pokynem startéra. SW 4.4

Volný způsob

Nedokončení závodu. SW 10.2

Odraz/chození po dně. SW 10.4

Závodník plave při disciplíně polohový závod místo volného způsobu v 

rozporu s pravidly opět motýlek, znak nebo prsa.

SW 5.1

Na obrátce či v cíli se závodník nedotkl. SW 5.2

Porušení pravidla 15m o protnutí hlavou hladiny. SW 5.3

Znak

Nedokončení závodu. SW 10.2

Opírání se o žlábek/kraj bazénu ( i při obrátkách). SW 6.1

Porušení znakové polohy v průběhu závodu. SW 6.2

Odraz od stěny při obrátce v poloze na prsou. SW 6.2

Porušení znakové polohy během závodu ( 90°). SW 6.2

Závodník si špatně spočítal bazény a přerušil závod (vždy DQ, ikdyž 

dokončí závod !!).

SW 6.2

Porušení pravidla 15m o protnutí hlavou hladiny. SW 6.3

Závodník neprotíná hladinu (je úplně pod vodou) během závodu. SW 6.3

Plavec nezahájil obrátku po svém přetočení na břicho (splývání). SW 6.4

Chybná znaková obrátka. SW 6.4

Kraulování před obrátkou ( pokud není alespoň 1 paže v pohybu). SW 6.4

Obrátka bez dotyku. SW 6.4

Porušení znakové polohy v cíli. SW 6.5

Prsa

Nedokončení závodu. SW 10.2

Odraz/chození po dně. SW 10.4

Po startu a po obrátce provedl plavec více záběrů pažemi. SW 7.1

Po startu a po obrátce provedl plavec chybně delfínový kop. SW 7.1

Přetočení plavce z polohy prsa, střídavé pohyby pažemi. SW 7.2

Nesprávné pořadí záběrů ( 2x ruce/nohy za sebou) - vyskytuje se v cíli SW 7.2

Závodník si špatně spočítal bazény a přerušil závod (vždy DQ, ikdyž 

dokončí závod !!).

SW 7.2

Vytažení loktů z vody. SW 7.3

Delší pohyb pažemi než ke kyčlím. SW 7.3

2 záběry pod vodu po startu/obrátce. SW 7.3

V průběhu závodu závodník nevynořil hlavu nad hladinu. SW 7.4

Kraulový pohyb nohou ( vyrovnání polohy po odraze od stěny). SW 7.4

Střídavé pohyby nohama. SW 7.5

Křivý střih nohama. SW 7.5

Delfínové kopy nohama. SW 7.5

Nůžkový střih nohou. SW 7.5

Chodidla směrem dovnitř v aktivní části kopu ( fajfky). SW 7.5

Nesoučasný dohmat. SW 7.6

Obrátka bez doteku. Sw 7.6

Dohmat 1 ruka. SW 7.6

Pohyb nohou není ve stejné vodorovné rovině. SW 7.4



Motýlek

Nedokončení závodu. SW 10.2

Odraz/chození po dně. SW 10.4

Tělo není v poloze na prsou ( kromě provádění obrátek). SW 8.1

Závodník si špatně spočítal bazény a přerušil závod (vždy DQ, ikdyž 

dokončí závod !!).

SW 8.1

Nesoučasný pohyb pažema. SW 8.2

Paže nejsou přenášeny vpřed nad vodou. SW 8.2

Nesoučasný pohyb nohama. SW 8.3

Prsový kop nohama. SW 8.3

Kraulový kop ( i pouze v kotnících). SW 8.3

Střídavý kop nohou, nebo chodidel. SW 8.3

Ramena nejsou ve stejné výši při dohmatu na stěnu. SW 8.4

Nesoučasný dohmat. SW 8.4

Dohmat 1 ruka. SW 8.4

Obrátka bez doteku. SW 8.4

Více záběrů pažema pod vodou. SW 8.5

Porušení pravidla 15m o protnutí hlavou hladiny. SW 8.5

Potopení se plavce pod hladinu na více než 1 záběr pažema.po startu a 

každé obrátce.

SW 8.5

Polohový způsob a polohová štafeta

Předčasná předávka (tolerance do -0,03). SW 10.11

Závodník zůstane ve vodě / skočí do vody před doplaváním všech štafet 

a ukončení závodu.

SW 10.12

Plavání v jiném pořadí, než je nahlášeno. SW 10.13

Překážení jinému plavci. SW 10.7

Chybné pořadí způsobů při polohovém závodu (M,Z,P,VZ). SW 9.1

Chybné pořadí způsobů při polohové štafetě (Z,P,M,VZ). SW 9.2

Nedokončení závodu dle pravidla o příslušném způsobu. SW 9.3

Chybná předávka Z/P. SW 9.3

Závod

Plavec nedokončil závod. SW 10.2

Plavec nedokončil závod na dráze, na které startoval. SW 10.3

Odrážení se ode dna na obrátce. SW 10.4

obrátka bez doteku. SW 10.4

Chození po dně. Pozor u VZ se smí závodník postavit, na dno, ale nesmí 

chodit).

SW 10.5

Tahání se za lajnu. SW 10.6

Plavec překáží jinému plavci v jeho dráze. SW 10.7

Použití tejpu, rukavic, blány, ploutví. SW 10.8

Vstoupení / skok do vody, pokud nepatří k danému závodu. SW 10.9

Předčasný start při štafetě. SW 10.11

Závodník vstoupí do vody dříve, než ostatní štafety doplavou. SW 10.12

Chybné pořadí závodníků ve štafetě. SW 10.13

Závodník štafety neopustil včas bazén. SW 10.14

Vedení závodníka. SW 10.16

Ostatní technické diskvalifikace

Nevhodný závodní úbor. GR 5.1

Průhledné plavky. GR 5.2

Reklama na těle závodníka. GR 6.2

Použití více plavek. BL 8.2

Použití neschávlených plavek. BL 8.3

© Imryšek, Dvořák, Srb - www.rozhodciplavani.cz


