
SBOR ROZHODČÍCH 
 
 

SW 2.1 Vrchní rozhod čí 
 
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, discipliny nebo závodu, 
jejichž konečné řešení není upraveno pravidly nebo rozpisem soutěže. 
 
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 Neshoduje-li se rozhodnutí vrchního cílového rozhodčího s naměřenými 
časy, rozhoduje o umístění závodníků s konečnou platností vrchní 
rozhodčí. Je-li k dispozici a v provozu zařízení pro automatické měření 
času, používá se v souladu s pravidlem SW 13. 
 
SW 2.1.4 Vrchní rozhodčí zajistí, aby všichni potřební rozhodčí byli před zahájením 
závodu na svých místech. 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 krátkými hvizdy 
plavcům, že se mají svléknout do plavek, na následující dlouhý hvizd mají 
závodníci zaujmout svá místa na startovních blocích. Při závodů 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 
napjatou paží znamení startérovi k provedení startu. Paži nechá 
vztyčenou do doby provedení startu. 
 
SW 2.1.6 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 2.2 Kontrolor technického zabezpe čení 
 
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. 
 
SW 2.3 Startér 
 
SW 2.3.1 Startér plně řídí závod od okamžiku, kdy mu byl vrchním rozhodčím 
předán (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 nevhodné 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, vrátí plavce po startovním signálu zpět. 
 
SW 2.3.4 Startér stojí při startu po straně bazénu přibližně pět metrů od startovní 
stěny tak, aby jej časoměřiči viděli a závodníci i rozhodčí slyšeli startovní 
povel. 
Pozn.: Při znakovém startu stojí na úrovni startovní stěny. 
 
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 BL 7) a plaveckých úborech (BL 8) a nepřítomnost 
plavce po výzvě k prezentaci. 
 
SW 2.5 Vrchní obrátkový rozhod čí 
 
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. 
 
SW 2.6 Obrátkoví rozhod čí 
 
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, 
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 disciplinu. 
 
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. 
 
SW 2.6.4 Obrátkový rozhodčí na startovní straně bazénu 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 
lajně. 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 na 
podepsaných lístcích s označením závodu, čísla dráhy a druhu porušení 
pravidel, které doručí vrchnímu obrátkovému rozhodčímu. Ten neprodleně 
tuto skutečnost musí ohlásit vrchnímu rozhodčímu. 
 
SW 2.7 Rozhod čí plaveckých zp ůsobů 
 
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. 
 
SW 2.7.3 Jakékoli porušení pravidel hlásí rozhodčí plaveckých způsobů vrchnímu 
rozhodčímu písemně s uvedením závodu, čísla dráhy, jména plavce a 
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 automatické časoměrné zařízení, musí být určeni tři 
časoměřiči 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 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. 
 
SW 2.8.3 Vrchní časoměřič zaznamená nebo překontroluje naměřený čas, zapsaný 
na startovním lístku pro každou dráhu. 
Při soutěžích v ČR kontroluje rovněž, zda naměřené časy odpovídají 
stanovenému pořadí cílovými rozhodčími. 
 
 



SW 2.9 Časom ěřiči 
 
SW 2.9.1 časoměřič měří čas plavce na dráze, která mu byla přidělena, v souladu s 
ustanovením pravidla SW 11.3. Při použití automatického nebo poloautomatického 
časoměrného zařízení spíná spínací tlačítko při dotyku 
v cíli, nebo při obrátce dle pokynů VR. 
Při soutěžích v České republice časoměřič zároveň vykonává funkci 
obrátkového rozhodčího na startovní straně bazénu dle pravidla SW 2.6. 
 
SW 2.9.2 Časoměřič spustí stopky při startovním povelu a zastaví je, jakmile plavec 
v jeho dráze ukončí závod. Při závodech 100 metrů a delších měří a 
zaznamenává mezičasy. (Vrchní časoměřič může rozhodnout, že při 
závodech na 25 m bazénu měří časoměřiči mezičasy na každých 50 m.) 
 
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 až na dlouhý hvizd vrchního 
rozhodčího. 
 
SW 2.9.4 Jestliže není k dispozici videozařízení, musí být dráhy obsazeny 
časoměřiči stejně jako při ručním měření (3 na každé dráze). Pro soutěže 
v ČR platí ustanovení pravidla SW 1.2.5. 
 
SW 2.9.5 Náhradní časoměřič měří vždy čas prvního závodníka přerušovacím 
zařízením a čas posledního závodníka zastavením stopek, pokud mu 
vrchní rozhodčí nedá jiný pokyn. 
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 rozhod čí 
 
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 závodů 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 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 
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 rozhod čí 
 
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 vykonává zpravidla tuto činnost VČ 
 
SW 2.12.1 Vedoucí protokolu odpovídá za kontrolu výsledků vydaných počítačem 
nebo výsledků naměřených časoměřiči a záznamů o umístění v každém 
závodů, předaných vrchním rozhodčím. Výsledky si nechá podepsat od 
vrchního rozhodčího. 
 
SW 2.12.2 Vedoucí protokolu kontroluje odstoupení závodníků z rozplaveb nebo z 
finále. Zaznamenává všechny vytvořené rekordy, zajistí vystavení 
rekordních protokolů a zpracování kompletních výsledků soutěže. 
 
SW 2.13 Způsob rozhodování 
SW 2.13.1 Každý z rozhodčích rozhoduje sám za sebe a nezávisle na ostatních, 
pokud není v pravidlech plavání stanoveno jinak. 


