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Zakres	kompetencji	do	opanowania	przez	
kandydata	na	sędziego	pływania	
	

Kompetencje	podkreślone	są	zagadnieniami	zaawansowanymi,	które	nie	muszą	być	w	pełni	osiągnięte	
przez	kandydatów	na	sędziów	pływania	klasy	II,	ale	są	wymagane	od	kandydatów	na	sędziów	pływania	
klasy	I	oraz	klasy	związkowej.	

Przepisy	stylów	pływania	i	startu	
(zalecane	korzystanie	z	materiałów	multimedialnych,	np.	filmów	szkoleniowych)	

1. Przepisy	stylów	pływania	(dowolny,	grzbietowy,	klasyczny,	motylkowy	i	zmienny).	
a. Kandydat	 potrafi	 opisać	 wymogi	 dotyczące	 sposobu	 pływania	 w	 poszczególnych	

stylach.	
b. Kandydat	 odróżnia	 zgodny	 z	 przepisami	 sposób	 pływania	 od	 sposobu	 niezgodnego	

z	przepisami.	
2. Przepisy	startu.	

a. Kandydat	potrafi	wymienić	poszczególne	etapy	procedury	startowej.	
b. Kandydat	potrafi	opisać	komendy	sędziego	głównego	i	startera,	a	także	prawidłowe	

reakcje	pozostałych	sędziów	oraz	zawodników.	
3. Omówienie	przekroczeń	przepisów	pływania	przez	zawodników	i	kodów	dyskwalifikacyjnych.	

a. Kandydat	 potrafi	 omówić	 najczęstsze	 przewinienia	 oraz	 sprawnie	 odnaleźć	
odpowiadający	kod	dyskwalifikacyjny	na	liście	kodów.	

4. Interpretacje	przepisów	pływania.	
a. Kandydat	zna	aktualnie	obowiązujące	interpretacje	przepisów	pływania.	

Organizacja	i	przebieg	zawodów	
1. Pomiar	czasu:	ręczny,	półautomatyczny	i	automatyczny.	Ustalanie	oficjalnego	czasu	i	miejsca.	

a. Kandydat	 potrafi	 opisać	 zasady	 funkcjonowania	 poszczególnych	 sposobów	pomiaru	
czasu.	

b. Kandydat	potrafi	obsługiwać	stoper	i	przycisk	toru	(pomiar	półautomatyczny).	
c. Kandydat	 potrafi	 ustalić	 oficjalny	 czas	 i	 miejsce	 zawodników	 w	 zależności	 od	

zastosowanego	sposobu	pomiaru	czasu.	
d. Kandydat	 potrafi	 obsługiwać	 urządzenie	 startowe	 (pomiar	 automatyczny	

i	półautomatyczny).	
2. Dokumenty	używane	w	trakcie	zawodów:	karta	startowa,	karta	celowniczego,	listy	zbiorcze	na	

tor,	lista	startowa,	wyniki,	karta	dyskwalifikacji.	
a. Kandydat	potrafi	odczytać	najważniejsze	informacje	z	karty	startowej,	listy	startowej	

i	wyników.	
b. Kandydat	 potrafi	wypełnić	 kartę	 startową,	 kartę	 celowniczego,	 listę	 zbiorczą	na	 tor	

oraz	kartę	dyskwalifikacji.	
3. Przepisy	dotyczące	obiektów.	Weryfikacja	pływalni	przed	zawodami.	

a. Kandydat	 zna	 podstawowe	 przepisy	 dotyczące	 obiektów	 przydatne	 podczas	
sędziowania	 (np.	 oznaczenia	 15	 metrów,	 kolory	 lin	 torowych,	 podpory	 do	 startu	
w	stylu	grzbietowym).	
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b. Kandydat	 posiłkując	 się	 egzemplarzem	 przepisów	 dotyczących	 obiektów	 potrafi	
stwierdzić	 ich	 naruszenia	 na	 przykładzie	 konkretnego	 obiektu	
i	ewentualnie	zasugerować	sposób	naprawy	w	celu	przeprowadzenia	zawodów.	

4. Sposoby	 przeprowadzenia	 zawodów	 (seriami	 na	 czas,	 eliminacje,	 półfinały,	 finały)	
i	rozstawianie	serii.	Skreślenia	zawodników,	repasaże,	rezerwowi	do	finałów.	

a. Kandydat	 potrafi	 opisać	 różne	 sposoby	 przeprowadzania	 zawodów	 i	 różnice	
w	sposobie	rozstawiania	serii.	

b. Kandydat	potrafi	opisać	zasady	dotyczące	rozgrywania	repasaży	i	wymienić	sytuacje,	
w	których	konieczne	jest	ich	rozegranie.	

c. Kandydat	 posiłkując	 się	 egzemplarzem	przepisów	 i	 regulaminów	PZP	 potrafi	 opisać	
zasady	dotyczące	skreśleń	zawodników.	

5. Obowiązki	 organizatora	 zawodów	 –	 regulamin	 i	 program	 zawodów,	 protokół	 techniczny,	
szatnie,	opieka	medyczna,	komisja	odwoławcza,	naczelnik	zawodów.	

a. Kandydat	potrafi	wymienić	podstawowe	obowiązki	organizatora	zawodów.	
6. Przepisy	dotyczące	rekordów	świata,	Europy	i	Polski.	

a. Kandydat	potrafi	wymienić	podstawowe	kryteria	jakie	muszą	być	spełnione,	aby	wynik	
rekordowy	został	uznany.	

b. Kandydat	 posiłkując	 się	 egzemplarzem	przepisów	 i	 regulaminów	PZP	 potrafi	 opisać	
procedurę	zgłaszania	wyniku	rekordowego.	

c. Kandydat	potrafi	wypełnić	formularz	zgłoszenia	rekordu.	
7. Protesty	i	ich	rozpatrywanie.	

a. Kandydat	potrafi	omówić	w	jakich	sytuacjach	może	być	zgłoszony	protest.	
b. Kandydat	potrafi	omówić	procedurę	zgłaszania	protestu.		
c. Kandydat	 potrafi	 omówić	 jakie	materiały	mogą	 być	 użyte	 przez	 sędziego	 głównego	

w	trakcie	rozpatrywania	protestu.		
8. Odprawa	z	kierownikami	drużyn.	

a. Kandydat	potrafi	wymienić	zagadnienia	poruszane	w	trakcie	odprawy	z	kierownikami	
drużyn.	

b. Kandydat	potrafi	poprowadzić	odprawę	z	kierownikami	drużyn.	

Komisja	sędziowska	
1. Funkcje	sędziowskie	–	obowiązki	sędziów	na	poszczególnych	stanowiskach.	

a. Kandydat	potrafi	w	pełni	opisać	obowiązki	inspektora	nawrotów,	sędziego	mierzącego	
czas,	sędziego	stylu,	kierownika	wyścigów,	sędziego	celowniczego.	

b. Kandydat	potrafi	w	pełni	opisać	obowiązki	 sędziego	głównego,	 startera,	 kierownika	
sekretariatu.	

2. Wytyczne	odnośnie	sposobu	zgłaszania	naruszeń	przepisów	sędziemu	głównemu.	
a. Kandydat	 potrafi	 opisać	 zaobserwowaną	 sytuację	 zwracając	 uwagę	 na	 kluczowe	

elementy	mające	wpływ	na	podjęcie	decyzji	przez	sędziego	głównego.	
b. Kandydat	używa	terminologii	zgodnej	z	przepisami	pływania.	

3. Omówienie	błędów	w	pełnieniu	funkcji	sędziowskich.	
a. Kandydat	potrafi	omówić	najczęstsze	błędy	w	pełnieniu	funkcji	inspektora	nawrotów,	

sędziego	 mierzącego	 czas,	 sędziego	 stylu,	 kierownika	 wyścigów,	 sędziego	
celowniczego.	

b. Kandydat	potrafi	 omówić	najczęstsze	błędy	w	pełnieniu	 funkcji	 sędziego	głównego,	
startera,	kierownika	sekretariatu.	
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4. Odprawy	komisji	sędziowskiej	przed	i	po	zawodach	(podstawy,	od	strony	uczestnika).	
a. Kandydat	 potrafi	 wymienić	 podstawowe	 zagadnienia	 w	 trakcie	 odprawy	 komisji	

sędziowskiej	przed	i	po	zawodach.	
5. Protokół	zachowania	się	sędziów	na	pływalni	(defilada	sędziów,	prezentacja	sędziów,	postawa	

w	trakcie	rozgrywania	konkurencji).	
a. Kandydat	potrafi	omówić	podstawowe	warianty	defilady	sędziów	(z	lub	bez	ceremonii	

otwarcia).	
b. Kandydat	 potrafi	 omówić	 postawę	 inspektorów	 nawrotów	 w	 trakcie	 rozgrywania	

zawodów.	
6. Profesjonalny	 sędzia	 pływania	 –	 wytyczne	 odnośnie	 zachowania	 w	 stosunku	 do	 innych	

sędziów,	zawodników,	trenerów,	kierowników	drużyn	i	rodziców	zawodników.	
a. Kandydat	potrafi	omówić	podstawowe	wytyczne	odnośnie	zachowania	w	stosunku	do	

innych	uczestników	zawodów.	
7. Wyciąg	z	przepisów	PZP	dotyczących	sędziów:	Statut	PZP,	Regulamin	Kolegium	Sędziów	PZP.	

a. Kandydat	 potrafi	 ogólnie	 omówić	 zapisy	 zawarte	 w	 Statucie	 PZP	 i	 Regulaminie	
Kolegium	Sędziów	PZP	bezpośrednio	dotyczące	ogółu	sędziów.	

8. Ustalanie	składu	komisji	sędziowskiej.	
a. Kandydat	potrafi	ustalić	skład	komisji	sędziowskiej	w	zależności	od	liczby	dostępnych	

torów	i	obecnych	sędziów.	
9. Podejmowanie	decyzji	o	dyskwalifikacji	na	podstawie	zgłoszeń	od	innych	sędziów.	

a. Kandydat	 potrafi	 podjąć	 decyzję	 o	 uznaniu	 lub	 odrzuceniu	 uwagi	 o	 naruszeniu	
przepisów	na	podstawie	zgłoszenia	od	innego	sędziego.	

b. Kandydat	 w	 przypadku	 niejasności	 zadaje	 pytania	 mające	 na	 celu	 wyjaśnienie	 czy	
rzeczywiście	miało	miejsce	naruszenie	przepisów.	

10. Prowadzenie	odprawy	komisji	sędziowskiej	przed	i	po	zawodach.	
a. Kandydat	 potrafi	 omówić	 podstawowe	 zagadnienia	 jakie	 należy	 omówić	 w	 trakcie	

odpraw	komisji	sędziowskiej.	
11. Sprawozdanie	sędziego	głównego.	

a. Kandydat	potrafi	prawidłowo	wypełnić	sprawozdanie	sędziego	głównego.	

Przepisy	specjalne	
(zgodnie	z	zapotrzebowaniem	w	danym	OZP)	

1. Pływanie	masters.	
a. Kandydat	potrafi	opisać	różnice	pomiędzy	podstawowymi	przepisami	pływania	FINA	

a	przepisami	pływania	masters.	
2. Pływanie	na	wodach	otwartych.	

a. Kandydat	 potrafi	 omówić	 poszczególne	 etapy	 przebiegu	 zawodów	 na	 wodach	
otwartych.	

b. Kandydat	potrafi	omówić	zakres	obowiązków	poszczególnych	funkcji	sędziowskich.	
3. Pływanie	osób	niepełnosprawnych	i	niesłyszących.	

a. Kandydat	potrafi	opisać	podstawowe	wyjątki	od	przepisów	dotyczących	startu	i	stylów	
dla	poszczególnych	grup	startowych	i	rodzajów	niepełnosprawności.	
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Historia	pływania	i	organizacje	sportu	pływackiego	
(materiał	dodatkowy,	nie	wymagany	w	trakcie	egzaminu)	

1. Krótki	zarys	historii	pływania	na	świecie,	w	Polsce	 i	na	terenie	macierzystego	Okręgu	(FINA,	
LEN,	PZP,	OZP,	najważniejsze	imprezy	międzynarodowe,	najbardziej	utytułowani	zawodnicy).	

a. Kandydat	zna	daty	powstania	FINA,	LEN,	PZP	i	macierzystego	OZP.	
b. Kandydat	 potrafi	 wymienić	 najważniejsze	 imprezy	 międzynarodowe	 i	 zna	 rok	 oraz	

gospodarza	ich	ostatniej	edycji.	
c. Kandydat	potrafi	wymienić	kilku	utytułowanych	zawodników	polskich	i	zagranicznych.		

2. Organizacja	sportu	pływackiego	w	Polsce	i	na	świecie	(OZP,	PZP,	LEN	i	FINA).	
a. Kandydat	zna	skróty	i	rozwinięcia	nazw	organizacji	sportu	pływackiego	w	Polsce	i	na	

świecie.	
3. Zakres	działania	FINA	z	omówieniem	poszczególnych	jego	agend	(Kongresy,	Biuro,	Komitety).	

a. Kandydat	potrafi	omówić	podstawowe	kompetencje	agend	FINA.			
	
	
Zatwierdzono	do	użytku:	28	stycznia	2018	

Jakub	Krzywda	
Członek	ds.	Szkoleniowych	

Prezydium	Kolegium	Sędziów	
Polskiego	Związku	Pływackiego	

	


