
 

 

 Významné změny v Pravidlech plavání platné od 1. 1. 2023  

  

Jedná se o výtah změn, které se přímo týkají závodu a provedení jednotlivých plaveckých způsobů. 
FINA dále upravuje sadu pravidel, která řeší použití oficiálního videa a s tím spojených postů 
rozhodčích, způsob zaznamenávání světových rekordů a podobně. Zveřejněné změny byly schváleny 
technickým kongresem FINA. Úpravy pravidel GR by měly být schváleny na Kongresu FINA v 
Melbourne.  

  

Dle instrukcí FINA budou v rámci ČR změny aplikovány od 1.1.2023, bez 
ohledu na datum jejich zveřejnění na webových stránkách FINA.  

  

  

Veškeré dotazy k výkladu či případné nejasnosti, prosím, směřujte na mailovou adresu:  

rozhodci@czechswimming.cz  

  

Všechny dotazy budou zodpovězeny individuálně. Komise rozhodčích zároveň všechny dotazy 
archivuje a následně zveřejní spolu s odpověďmi.  

  

Ondřej Kočovský  

Český svaz plaveckých sportů  

Předseda Komise rozhodčích  

  

  



 

 

SW 2  SBOR ROZHODČÍCH  

SW 2.1  Vrchní rozhodčí  

SW 2.1.5  Před každým startem vrchní rozhodčí signalizuje sérií 
krátkých hvizdů plavcům, že se mají svléknout do plavek. 
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 plavci 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.  

Formalizace praxe, kdy 
se plavci svlékají dříve, 
než rozhodčí začne 
pískat (i krátké hvizdy).  

  

Cílem je poskytnout 
všem plavcům před 
závodem dostatečný 
prostor na přípravu.  

  

  
SW 4  START  

SW 4.4  Každý plavec startující před zazněním startovního povelu 
musí být diskvalifikován. Poté, co všichni plavci zaujmou 
klidový postoj, může být kterýkoli plavec, který zahájí start 
před startovním signálem, 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 a polohovou 
štafetu druhým dlouhým hvizdem, viz SW 2.1.5  

Zapracování výkladu 
pravidla. Plavec může 
být diskvalifikován, 
pokud zahájí start před 
startovním signálem.   

  

Cukání (svalový třas) se 
nepovažuje za zahájení 
startu.  

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 palce obou nohou dotýkat startovní 
stěny. Zaháknutí placů u nohou za horní hranu dohmatové 
desky je zakázáno.  

  



 

SW 6.5 
(původní 
české 6.6)  

  

V průběhu posledního záběru bezprostředně před cílovým 
dohmatem a při dohmatu může být závodník zcela ponořen. 
V cíli závodu se musí plavec dotknout stěny v přidělené dráze 
a v poloze naznak.  

Provizorní textace. Ještě 
bude upřesněno z FINA.  

  

  

  

SW 7  

  

  

PRSA  
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 nohou v tomto pořadí. Všechny 
pohyby pažemi musí být současné, ve stejné horizontální 
rovině a bez střídavých pohybů.  

Zda-li jsou paže plavce 
ve stejné horizontální 
rovině je obtížné 
objektivně posoudit. 
Důležitější je současný 
pohyb pažemi bez 
střídavých pohybů.  

SW 7.4  V průběhu každého celého cyklu musí jakákoliv část hlavy 
plavce protnout hladinu vody.  Všechny pohyby nohama musí 
být prováděny současně a ve stejné vodorovné rovině bez 
střídavých pohybů.  

Zda-li jsou nohy plavce 
ve stejné horizontální 
rovině, je těžké 
objektivně posoudit 
Důležitější je současný 
pohyb nohama bez 
střídavých pohybů.  

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 pokrývat jednu čtvrtinu 
(¼) celkové délky závodu. Po odrazu od stěny na začátku 
úseku volným způsobem 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).  

 

 

Zapracování dříve 
publikovaného výkladu 
pravidla.  

SW 10  ZÁVOD  

SW 10.12  Předávky štafet musí být prováděny ze startovního bloku. 
Starty s rozběhem ze startovní plošiny nejsou povolené. 
Není povoleno mít nohu za pohyblivou odrazovou deskou 
ani mít obě nohy na horní části pohyblivé odrazové desky.  

Duůvodem je 
bezpečnost plavců. 



 

Výklad pravidel a další poznámky  

Pravidlo 7.2 a 7.4 – Pokud budou pohyby paží a nohou plavce současné, nové pravidlo 
znamená, že „křivá poloha těla“, nesouměrné záběry paží, křivý střih“ apod. nebudou 
důvodem pro diskvalifikaci (při dodržení dalších pravidel pro provádění plaveckého 
způsobu – vytočení chodidel, poloha loktů atd.)  

  

Pravidla nezakazují, aby měl plavec při závodě na sobě šperky (náramky i pletené a 
kožené, prstýnky, řetízky atd.). Nejsou povolené “tejpy” a magnetické náramky. 
Pravidla zakazují použití vybavení a doplňků, které by pozitivně ovlivňovaly vztlak a 
hydrodynamický odpor. S ohledem na bezpečnost plavců se doporučuje používání 
šperků při zvodech omezit na minimum.  

  

Komise rozhodčích trvá na striktním dodržování FINA pravidel, zejména jejich části SW, 
bez lokálních úprav a alternativní výkladů. Lokální úpravy pro potřeby pořádání závodů v 
České republice upravuje Soutěžní řád a Sportovně-technické dokumenty.  

Po vydání nového FINA Hanbooku bude proveden přesný překlad pravidel, čímž se 
odstraní případné lokální úpravy a sjednotí číslování jednotlivých odstavců.   

  

Motivace k vydání úprav v pravidlech FINA  

 Pravidla musí být jasná, neměla by působit zmatek a nejistotu  
 Skutečnosti, které nelze objektivně a lehce posoudit bez užití videorozhodčího by 
pravidla neměla obsahovat  
 Hlavní cílem FINA TSC je zamezit situaci, kdy je jakýkoliv plavec diskvalifikován ze 
závodu z důvodu nejasností v pravidlech, jejich výkladu, případně obtížném posuzování 
jejich dodržování   
 Zrcadlí nejdůležitější změny pro rozvoj plavání  
 Formalizace zaužívané praxe  

  

Zpracovala: Hana Netrefová  
11.12.2022 

 


