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1. Definícia
Plávaním s plutvami sa rozumie pohyb s monoplutvou alebo dvoma plutvami na vodnej hladine 
alebo pod vodou s použitím vlastnej svalovej sily športovca a bez použitia akéhokoľvek 
mechanizmu nepoháňaného svalovou silou. Pre disciplíny plávania pod vodou s dýchacím 
prístrojom je povolené použiť prístroje len zo stlačeným vzduchom.

2. Technické pravidlá
2.1. Vekové kategórie, vybavenie, obmedzenia
2.1.1. Športový vek pretekára sa urči tak, že sa odčíta rok jeho narodenia od aktuálneho roku.
2.1.2. Vekové kategórie sú nasledujúce
a) “Dospelí (Seniori)”
• A: 18 rokov a starší
b) “Juniori”
• B: 16 – 17 rokov
• C: 14 – 15 rokov
• D: 12 – 13 rokov
• E: 11 rokov a mladší (predsúťažná skupina)
• E0: 9 rokov a mladší (predsúťažná skupina)
c) “Veteráni”
• V0: 25 – 34 rokov
• V1: 35 – 44 rokov
• V2: 45 – 54 rokov a ďalšie delenie po 10 rokoch
2.1.3. Súťaže v bazénoch môžu byť usporiadané vo všetkých disciplínach ako preteky jednotlivcov 
a štafiet v kategóriách mužov a žien.
2.1.3.1. Preteky v plávaní na nádych sú povolené len do vzdialenosti 50m.
2.1.3.2. Pre kategóriu “juniori” je nasledujúce obmedzenie disciplín a vzdialeností:
a) Kategória B a C: bez obmedzenia
b) Kategória D: plávanie na hladine a plávanie s prístrojom bez obmedzenia, plávanie na nádych 
maximálne 25 m
c) Predsúťažná skupina (E a E0): nie sú usporiadané žiadne medzinárodné súťaže, uplatňujú sa 
národné pravidlá
SR:
Pre kategóriu E a E0 (predsúťažná skupina ) platí obmedzenie súťaženia a výstroja podľa 
Súťažného poriadku – bod 10.2.1
2.1.4. Plávanie na voľnej vode: súťaže môžu byť usporiadané na ľubovoľnej vzdialenosti za 
podmienok plného zaistenia bezpečnosti pretekárov.

2.1.4.1. Pre kategóriu D je maximálna trať 6 km.
2.1.4.2. Pre kategóriu C je maximálna trať 8 km.

2.2. TECHNIKA PLÁVANIA (SWIMMING TECHNIQUE)

2.2.1. Plávanie s plutvami na hladine (PP (SF))
2.2.1.1. Plavecký štýl je ľubovolný.
2.2.1.2. Plávanie pod vodou je povolené len do vzdialenosti 15 m po štarte a po každej obrátke. 
Šnorchel pretekára sa musí objaviť nad vodou a prerezať hladinu pred koncom 15 metrového 
pásma.
 2.2.1.3. Mimo 15 m zónu musí byť neustále časť tela alebo výstroje vynorená z vody. Časť tela 
alebo výstroje musí vždy prerezávať hladinu vody.
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2.2.1.4. Aby sa rozlíšilo plávanie na hladine a plávanie na nádych, musia všetci pretekári v 
disciplíne 50 PP používať dýchaciu trubicu k dýchaniu po celý čas. (Dýchacia trubica nie je pre 
pretekára s roznožkami pri pretekoch PP povinná, okrem preteku na 50 PP).
SR:
Pri plávaní na hladine (PP) musia vo všetkých disciplínach pretekári štartovať s dýchacou 
trubicou. Strata dýchacej trubice znamená diskvalifikáciu. 
Toto sa nevzťahuje na pretekárov kategórie E a E0).

2.2.2. Plávanie s plutvami na nádych (RP (AP))
2.2.2.1. Plávanie na nádych je povolené len v bazénoch (krytých alebo otvorených). 
Rozhodca musí mať možnosť sledovať vizuálne pohyb pretekára.
2.2.2.2. Dýchacia trubica nie je povolená.
2.2.2.3. Plavecký štýl je ľubovoľný.
2.2.2.4. Pri plávaní na nádych musí byť počas celej trate tvár pretekára ponorená pod vodou.
2.2.2.5. Pri použití elektronickej časomiery sa musí pretekár dotknúť cieľovej dotykovej dosky.
2.2.2.6 Ak sa disciplína 50 m na nádych pláva v 25 m bazéne, musí sa pretekár pri obrátke dotknúť 
steny časťou tela alebo plutvy.
SR:
Ak sa disciplína 50 m na nádych (RP (AP)) pláva v 25 m bazéne, musí sa pretekár pri obrátke 
dotknúť steny ( nad oddychovým stupňom)časťou tela alebo plutvy.

2.2.3. Plávanie pod vodou s dýchacím prístrojom (RP (IM))
2.2.3.1. Pri plávaní pod vodou s prístrojom na stlačený vzduch je plavecký spôsob ľubovoľný.
2.2.3.2. Spôsob držania prístroja je ľubovoľný.
2.2.3.3. Výmena alebo odloženie prístroja počas preteku nie je povolená.
2.2.3.4. Tvár pretekára musí byť počas celej trate ponorená.
2.2.3.5. V prípade použitia elektronickej časomiery sa musí pretekár dotknúť cieľovej dotykovej 
dosky.
2.2.3.6. Žiadna časť dýchacieho prístroja sa nikdy nesmie v žiadnom prípade dotknúť stien bazénu 
alebo cieľovej dotykovej dosky. Nedodržanie znamená diskvalifikáciu.

2.2.4. Bi-Fins (BF)
2.2.4.1. Plavecký spôsob je kraul plávaný na hrudi.
2.2.4.2. Delfínový kop je povolený len počas plávania po 15 metrové pásmo pod vodou po 
štarte a po každej obrátke.
2.2.4.3. Plávanie pod vodou je povolené len do vzdialenosti 15 metrov po štarte a po každej 
obrátke. Šnorchel alebo hlava plavca sa musí vynoriť z vody a preťať vodnú hladinu pred 
koncom 15 metrového pásma.

2.3. VÝSTROJ A OBMEDZENIA (EQUIPMENT AND RESTRICTION)

2.3.1. Pre plávanie v bazéne a na voľnej vode pre preteky PP (SF) a RP (AP a IM) je povolené 
nasledujúce vybavenie:
2.3.1.1. Plutvy musia byť zostavené len z plutvového listu a pevných papučiek.
2.3.1.2. Plutvy (Bi-Fins, roznožky) sú povolené bez obmedzenia veľkosti a materiálu.
2.3.1.3. Monoplutva: Sú povolené všetky druhy monoplutiev, ktoré zodpovedajú nižšie uvedeným 
podmienkam.
a) Nie je žiadne obmedzenie čo sa týka použitého materiálu
b) Monoplutva môže plávať.
c) Maximálne rozmery monoplutvy sú: dĺžka 760 mm, šírka 760mm, výška 150mm.
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d) Šírka sa meria od ľavej do pravej strany listu.
e) Dĺžka sa meria medzi bodmi A a B ( viď nákres ).
f) Výška sa meria šablónou, ktorej výška je 150 mm.
g) „Papučky“ musia byť konštruované iba tak, aby neumožňovali pretekárovi žiadnu pomoc pri 
plávaní. Do papučiek nesmú byť zabudované žiadne pera ani žiadne zariadenia akéhokoľvek druhu.
h) „Papučky“ monoplutvy musia zaisťovať stabilitu pretekára na štartovom bloku.
i) Skrutky pod listom plutiev a monoplutiev sú prísne zakázané okrem toho, ak sú zakryté 
dostatočne silnou ochranou.

obr. č. 1

2.3.2. Výstroj povolená pre plávanie v bazéne a na voľnej vode pre preteky Bi-Fins (BF):
2.3.2.1. Všetky plutvy „bi-fins“ musia mať certifikát CMAS.
2.3.2.2. Kritériá pre certifikáciu plutiev „bi fins“:
a) Musia byť dostupné na trhu a vo veľkodistribúcii (vo veľkoobchodnej sieti).
b) Maximálne rozmery:
Plutvy (klasický model) (obr. 2):
Dĺžka: 670 mm
Šírka: 225 mm
Plocha: 1.550 cm2

obr. č. 2

Plutvy (potápačský model) (obr.3):
Dĺžka: 675 mm
Šírka: 230 mm
Plocha: 1.600 cm2

obr. č. 3
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c)    Materiály: výhradne

- Polypropylén ( P.P. )
- EVA

Všetky nové materiály musia byť predložené na schválenie.

d) CMAS logo môže byť vytlačené výrobcom v prípade certifikácie.

e) Certifikované plutvy sú záväzné pre:

- účasť na plaveckých „bi fins“ šampionátoch

- udelenie rekordov v „bi fins“

f) Kódové označenie týchto plutiev musí byť čitateľné a skontrolované.

g) Certifikácia má byť obnovená každé 2 roky

h) Certifikačný poplatok zahŕňa:

- právo byť uvedený ako sponsor na CMAS stránke
- bezplatné reklamné bannery na CMAS stránke, v zóne pre plutvové plávanie.

i) Ak výrobca zastaví výrobu, plutvy budú certifikované do konca občianskeho roka
nasledujúceho po roku, v ktorom bola zastavená výroba.

j) Cena takejto certifikácie je 5.000 EUR na 2 roky.

2.3.2.3. Žiadne výnimky alebo materiály nesmú byť v plutvách použité pre zmenu výkonnosti.

2.3.2.4. Pre upevnenie „bifins“ na členky v troch smeroch (chodidlo, predná časť členku a 
zadná časť členku) môže byť použitá upevňovacia guma, vyrobená pôvodným výrobcom a 
dostupná na trhu a vo veľkodistribúcii.

obr. č. 4
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2.3.3. Ďalsia výstroj povolená pre plávanie v bazéne a na voľnej vode:

2.3.3.1. Okuliare alebo maska slúži len k ochrane očí a pre zlepšenie viditeľnosti vo vode.

2.3.3.2. Pre preteky PP (SF) a BF: Dýchacia trubica určená len k dýchaniu a bez 
aerodynamického krytu (viď obr.). Sú povolené len trubice kruhového prierezu s minimálnym 
vnútorným priemerom 15 mm (pätnásť mm) a maximálnym vnútorným priemerom 23 mm
(dvadsaťtri mm). Je povolená minimálna dĺžka 430 mm (štyristotridsať mm) a maximálna celková 
dĺžka 480 mm (štyristoosemdesiat mm). Koniec trubice môže byť šikmo zrezaný alebo na vrchole 
zaoblený, ale dĺžka sa meria po najvyšší bod. Dĺžka šnorchla sa musí merať vo vnútri trubice.

obr. č. 5

2.3.3.3. Okuliare, maska a dýchacia trubica nesmie mať žiadne ďalšie zariadenia slúžiace iným než 
hore popísaným funkciám.
SR:
Pri plávaní je povolené používať štipec na nos.

2.3.3.4. Plávanie pod vodou s dýchacím prístrojom:
a) Je povolené použitie len stlačeného vzduchu bez obohatenia kyslíkom.
b) Pre súťaže v bazéne je minimálny objem tlakovej fľaše so stlačeným vzduchom 0,4 litra.
c) Maximálni plniaci tlak v tlakovej fľaši nesmie prekročiť 200 bar (20 MPa).
d) V prípade tlakovej fľaše s plochým dnom je povolené použiť pridaného guľového dielu dna, 
ktorého rozmer nesmie presahovať priemer fľaše.
e) Všetky tlakové fľaše musia byť podrobené tlakovej skúške nie staršej ako 2 roky pred pretekmi 
alebo dokonca menej, ak je to predpísané miestnymi predpismi.
SR:
Pre bod e) platia slovenské bezpečnostné predpisy a STN pre tlakové nádoby.

2.3.3.5. Pomocná výstroj:
a) Plavci musia nastúpiť v športovom oblečení, ktoré neodporuje morálke a slušnosti: muži v 
plavkách (alebo v plaveckom obleku, kryjúcom celé telo), ženy v jednodielnych plavkách alebo 
dvojdielnych pretekárskych plavkách.
Plavecký úbor nesmie mať vplyv na prirodzený vztlak pretekára. Povolené sú len jedny plavky. 
Plavecká čapica je dovolená.
b) Použitie neoprénového obleku je povolené len pri súťažiach na voľnej vode:
Nohavice a bunda v prevedení jednodielnom alebo dvojdielnom.
Nie je dovolený dlhý oblek alebo sukňa, ktorá zväčšuje povrch pretekára. 
V žiadnom prípade nie sú dovolené iné pomocné prostriedky alebo prostriedky zlepšujúce vztlak.
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2.3.4. Pri medzinárodných pretekoch a majstrovstvách je dovolená bez obmedzenia reklama na 
plutvách a tlakových fľašiach. Avšak nie je dovolená žiadna reklama na šnorchli, ktorý má 
podstatný význam pre posudzovanie pri rozhodovaní rozhodcov.
Je dovolená reklama na športovom oblečení. Je však stanovené, že pretekár musí pri slávnostných 
príležitostiach (napr.: vyhlasovanie víťazov) počas medzinárodných majstrovstiev nastúpiť v 
oficiálnom úbore národného tímu.
SR:
Pre nástup pretekára k vyhlasovaniu víťazov platí Súťažný poriadok – bod 15.7

2.3.5. Pretekári s neschváleným vybavením nebudú pripustený k štartu. Ak bude zistené 
neschválené vybavenie po ukončení závodu, bude pretekár diskvalifikovaný.
2.3.6. Každé nové prevedenie výstroja musí byť vopred predložené na odsúhlasenie komisii 
plutvového plávania CMAS a musí byť schválené „BD“ pred použitím na pretekoch.

3. Majstrovstvá a súťaže CMAS
3.1. Klasifikácia súťaží
3.1.1. Sú dva rôzne typy súťaží:
• Súťaže v bazéne
• Súťaže na voľnej vode alebo v diaľkovom plávaní
3.1.2. Majstrovstvá a súťaže CMAS
• Majstrovstvá sveta
• Majstrovstvá kontinentu
• Svetový pohár
3.1.3. tiež:
• Svetové hry (organizované IFWGA)

3.2. Svetové a kontinentálne majstrovstvá v bazéne
3.2.1. Svetové a kontinentálne majstrovstvá sú organizované alternatívne každé dva roky:
• Majstrovstvá sveta: nepárne roky (07, 09, 11, atď)
• Kontinentálne majstrovstvá: párne roky (08, 10, 12, atď)
• Majstrovstvá sveta juniorov: párne roky (08, 10, 12, atď)
• Kontinentálne majstrovstvá juniorov: nepárne roky (07, 09, 11, atď)
3.2.2. Pri majstrovstvách sveta a kontinentálnych majstrovstvách sa musia vykonávať dopingové 
kontroly podľa pravidiel MOV.
3.2.3. Majstrovstvá sa musia konať v oficiálne schválených bazénoch.
3.2.4. Komisár CMAS musí byť nominovaný komisiou plutvového plávania CMAS a schválený 
výkonným výborom CMAS.
3.2.5. Občianstvo pretekára je potvrdené jeho pasom. To platí i pre kontrolu veku pri juniorských 
súťažiach.
3.2.6. Svetové a kontinentálne majstrovstvá v bazéne
a) Každá krajina môže prihlásiť dvoch (2) pretekárov pre každú disciplínu a jednu (1) štafetu.
b) Družstvo má právo pri súťaži štafiet zmeniť zloženie štafety medzi rozplavbou a finále.
c) Prihlášky k súťaži musia byť doručené vedeniu CMAS v termínoch určených pravidlami CMAS.
d) Majstrovstvá sveta dospelých budú organizované počas piatich (5) dní a v 10 blokoch.
e) Kvalifikačné rozplavby sa konajú dopoludnia  a finále popoludní. Len pretek 800m RP sa pláva 
na čas (ako priame finále). 
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f) 5-denný program: (Majstrovstvá sveta dospelých)

 Dopoludňajšie rozplavby Popoludňajšie finále Vyhlasovanie víťazov

1.
 D

eň

50 RP ženy 50 RP ženy  
1500 PP muži 100 RP muži 50 RP ženy
100 RP muži 400 PP ženy 100 RP muži
400 PP ženy 4x200 muži 400 PP ženy
4x200 muži  4x200 muži

2.
 D

eň

50 PP muži 50 PP muži 800 RP muži
50 Bi-fins muži 50 Bi-fins muži 50 PP muži
800 RP muži (priame finále) 1500 PP muži 50 Bi-fins muži
800 PP ženy 200 PP ženy 1500 PP muži
200 PP ženy 200 Bi-fins ženy 200 PP ženy
200 Bi-fin ženy 400 PP muži 200 Bi-fins ženy
400 PP muži  400 PP muži

3.
 D

eň

800 PP muži 800 PP ženy  
100 RP ženy 100 RP ženy 800 PP ženy
100 PP muži 100 PP muži 100 RP ženy
100 Bi-fins muži 100 Bi-fins muži 100 PP muži
400 RP muži 400 RP muži 100 Bi-fins muži
  400 RP muži

4.
 D

eň

50 RP muži 50 RP muži  
1500 PP ženy 800 PP muži 50 RP muži
100 PP ženy 100 PP ženy 800 PP muži
100 Bi-fins ženy 100 Bi-fins ženy 100 PP ženy
400 RP ženy 400 RP ženy 100 Bi fins ženy
4x200 ženy 4x200 ženy 400 RP ženy
  4x200 ženy

5.
 D

eň

50 PP ženy 50 PP ženy 800 RP ženy
50 Bi-fins ženy 50 Bi-fins ženy 50 PP ženy
800 PP ženy (priame finála) 1500 PP ženy 50 Bi-fins ženy
200 PP muži 200 PP muži 1500 PP ženy
200 Bi-fin muži 200 Bi-fin muži 200 PP muži
4x100 ženy 4x100 ženy 200 Bi-fin muži
4x100 muži 4x100 muži 4x100 ženy
  4x100 muži

g) Pre všetky ostatné šampionáty môže byť použitý 3-denný program. Všetky disciplíny s 
výnimkou 50m RP, 50m PP a 100m PP, 50m BF a 100m BF sa pláva ako priame finále (na čas). 
Usporiadateľ môže usporiadať súťaž v troch alebo piatich dňoch so súhlasom komisie PP CMAS.
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h) 3-denní program (použiteľný pre ostatné šampionáty)

 Dopoludňajšie rozplavby Popoludňajšie finále Vyhlasovanie víťazov

1.
 D

eň

100 PP ženy (kvalifikácia) 100 PP ženy (finále)  
100 Bi-fins ženy (kvalifikácia) 100 Bi-fins ženy (finále) 100 PP ženy
100 PP muži (kvalifikácia) 100 PP muži (finále) 100 Bi-fins ženy
100 Bi-fins muži (kvalifikácia) 100 Bi-fins muži (finále) 100 PP muži
1500 PP ženy (pomal. 
rozplavby) 

1500 PP ženy (najrychl. 
rozplavby) 100 Bi-fins muži

1500 PP muži (pomal. 
rozplavby) 

1500 PP muži (najrychl. 
rozplavby) 1500 PP ženy

400 RP ženy (pomal. rozplavby) 400 RP ženy (najrychl. rozplavby) 1500 PP muži
400 RP muži (pomal. rozplavby) 400 RP muži (najrychl. rozplavby) 400 RP ženy
4 x 200 ženy (pomal. rozplavby) 4 x 200 ženy (najrychl. rozplavby) 400 RP muži
4 x 200 muži (pomal. rozplavby) 4 x 200 muži (najrychl. rozplavby) 4 x 200 ženy 
  4 x 200 muži

2.
 D

eň

50 PP ženy (kvalifikácia) 50 PP ženy (finále)  
50 Bi-fins ženy (kvalifikácia) 50 Bi-fins ženy (finále) 50 PP ženy
50 PP muži (kvalifikácia) 50 PP muži (finále) 50 Bi-fins ženy
50 Bi-fins ženy (kvalifikácia) 50 Bi-fins ženy (finále) 50 PP muži
800 RP ženy (pomal. rozplavby) 800 RP ženy (najrychl. rozplavby) 50 Bi-fins ženy
800 RP muži (pomal. rozplavby) 800 RP muži (najrychl. rozplavby) 800 RP ženy
400 PP ženy (pomal. rozplavby) 400 PP ženy (najrychl. rozplavby) 800 RP muži
400 PP muži (pomal. rozplavby) 400 PP muži (najrychl. rozplavby) 400 PP ženy
100 RP ženy (pomal. rozplavby) 100 RP ženy (najrychl. rozplavby) 400 PP muži
100 RP muži (pomal. rozplavby) 100 RP muži (najrychl. rozplavby) 100 RP ženy
  100 RP muži

3.
 D

eň

50 RP ženy (kvalifikácia) 50 RP ženy (finále)  
50 RP muži (kvalifikácia) 50 RP muži (finále) 50 RP ženy
200 PP ženy (kvalifikácia) 200 PP ženy (finále) 50 RP muži
200 Bi-fins ženy (kvalifikácia) 200 Bi-fins ženy (finále) 200 PP ženy
200 PP muži (kvalifikácia) 200 PP muži (finále) 200 Bi-fins ženy
200 Bi-fins muži (kvalifikácia) 200 Bi-fins muži (finále) 200 PP muži
800 PP ženy (pomal. rozplavby) 800 PP ženy (najrychl. rozplavby) 200 Bi-fins muži
800 PP muži (pomal. rozplavby) 800 PP muži (najrychl. rozplavby) 800 PP ženy
4 x 100 ženy (pomal. rozplavby) 4 x 100 ženy (najrychl. rozplavby) 800 PP muži
4 x 100 muži (pomal. rozplavby) 4 x 100 muži (najrychl. rozplavby) 4 x 100 ženy
  4 x 100 muži

3.3. Svetové a kontinentálne majstrovstvá v diaľkovom plávaní
3.3.1. Svetové a kontinentálne majstrovstvá v diaľkovom plávaní sa konajú v troch dňoch s 
nasledujúcim programom:
• Prvý deň: štafeta 4 x 3 km
• Druhý deň: individuálne disciplíny 6 km
• Tretí deň: individuálne disciplíny 20 km (len dospelí)
3.3.2. Každá krajina môže nominovať nie viac ako štyroch (4) pretekárov na každú individuálnu 
disciplínu a jednu (1) štafetu.
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3.3.3. Počas majstrovstiev CMAS nesmú plávať juniori viac ako jednu individuálnu disciplínu. 
(Pravidla CMAS určujú maximálne prípustné vzdialenosti pre juniorov.)

3.4. Program majstrovstiev sveta
3.4.1. Program majstrovstiev sveta, pre dospelých a juniorov, bude zahrňovať súťaže v bazéne i v 
diaľkovom plávaní.
3.4.2. Program kontinentálnych majstrovstiev, pre dospelých i juniorov, môže zahrňovať súťaže v 
bazéne i v diaľkovom plávaní.

3.5. Svetový pohár v bazéne a svetový pohár v diaľkovom plávaní
3.5.1. viď príloha pravidiel „Appendix CMAS FS Rules“
3.5.1.1. Svetový pohár CMAS je organizovaný každý rok.
3.5.1.2. Svetového pohára CMAS v plutvovom plávaní sa zúčastňujú len kluby.
3.5.1.3. Klub musí poslať súhlas od jeho národnej federácie.
3.5.1.4. Pri Svetovom pohári musia byť vykonávané dopingové testy podľa pravidiel MOV.
3.5.1.5. Závody Svetového pohára sa konajú pre dve rôzne kategórie:
a) kategória „Seniorov“
b) kategória „Juniorov“
3.5.1.6. Budú hodnotení individuálni pretekári a kluby.

3.6. „CMAS JUNIOR TROPHY“

3.6.1. „CMAS Junior Trophy“ je organizovaný každý rok a výhradne pre juniorské národné 
tímy.
3.6.2. Na tomto šampionáte musia byť vykonávané dopingové testy podľa pravidiel MOV.
3.6.3. V „CMAS Junior Trophy“:
a) Každá krajina nesmie prihlásiť viac ako dvoch (2) pretekárov pre každú disciplínu a jednu 
(1) štafetu.
b) Krajina môže zmeniť zloženie štafety medzi kvalifikačnými rozplavbami a finále.
c) Prihlášky musí dostať vedenie CMAS v časových limitoch určených jednotlivými 
pravidlami pre súťaže „Trophy“.
d) Budú hodnotení individuálni pretekári a kluby.
e) Program:

 Morning Afternoon

D
ay

 1

50 FS     100 BF
50 BF 1500 FS Men
400 FS     4x 200 FS

      100 FS  

D
ay

 2

200 FS     50 AP
200 BF    800 FS Women
100 IM     4x100 FS
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f) Pre hodnotenie v každej disciplíne bude použitá nasledovná bodová CMAS tabuľka pre 
bazénové plávanie:

Place points Place points Place place Place place
     1st 50      7th 30 13th 16 19th 6

2nd 46 8th 27 14th 14 20th 5
3rd 42 9th 24 15th 12 21st 4
4th 39 10th 22 16th 10 22nd 3
5th 36 11th 20 17th 8 23rd 2
6th 33 12th 18 18th 7 24th 1
Všetci ďalší plavci, ktorí dokončia disciplínu dostanú 1 bod za úspešnú 

účasť.

3.7. Svetové hry (organizované I.F.W.G.A.)
3.7.1. Účasť na Svetových hrách je vyhradená pre najlepších pretekárov a najlepšie
štafety podľa výberu CMAS.
3.7.2. Svetových hier sa zúčastní najlepších osem (8) pretekárov Svetového rebríčku
CMAS.
3.7.3. Konečný zoznam účastníkov bude zostavený komisiou PP CMAS
a odsúhlasený Výkonným výborom CMAS.
3.7.4. Národná federácia musí potvrdiť účasť vybraných pretekárov pred konečným
termínom určeným CMAS v súlade s usporiadateľom. Po tomto termíne, ak bude
existovať voľné miesto, bude pozvanie rozšírené podľa postupného poradia pre
nasledujúcich pretekárov vo Svetovom rebríčku CMAS až do naplnenia počtu.

3.7.5. Každá krajina môže nominovať najviac dvoch (2) pretekárov na každú disciplínu a jednu (1) 
štafetu podľa kvalifikácie. 
Vždy musí byť zaručené miesto pre družstvá usporiadateľskej krajiny.
3.7.6. Program Svetových hier, konaný v dvoch dňoch, zahrňuje nasledujúce
disciplíny pre mužov a ženy:
• 50m RP, 100m PP, 200m PP, 400m PP, 4 x 100m
3.7.7. Pre všetky disciplíny: kvalifikačné rozplavby a finále

3.8. Svetový rebríček
3.8.1. Svetový rebríček CMAS bude zostavený podľa časov, dosiahnutých športovcami 
na majstrovstvách sveta a pretekoch Svetového pohára.
3.8.2. Svetový rebríček CMAS bude vedený pre kategórie dospelých a juniorov.

4. Predpisy pre zariadenie bazéna
4.1. Pre majstrovské súťaže CMAS musí bazén splňovať nasledujúce podmienky:
• Dĺžka: 50 m
• Šírka: minimálne 21 m
• Hĺbka: minimálne 1,80 m
SR:
Dĺžka bazénu môže byť aj 25 m, ak nejde o majstrovskú súťaž..
4.2. Ak sú na čelných stranách inštalované elektronické dotykové dosky, vzdialenosť medzi nimi 
nesmie byť menšia ako 50 m.
SR:
Vzdialenosť medzi doskami nesmie byť menšia než 50 m alebo 25 m.
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4.3. Vo vzťahu k menovitej dĺžke 50 m je dovolená medzi čelnými stenami tolerancia väčšia ako 
0,03 m a menšia ako 0,00 m, merané od 0,3 m nad a 0,8 m pod hladinou.
Tieto merania musia byť potvrdené zememeračom alebo iným povereným a schváleným úradníkom 
federácie usporiadajúcej krajiny. Tolerancia nemôže byť prekročená, keď sú nainštalované 
elektronické dosky.
SR:
Táto tolerancia platí aj pre bazény o dĺžke 25 m.
4.4. Čelné steny bazéna musia byť rovnobežné a musia tvoriť pravé uhly k plaveckej dráhe
a k vodnej hladine. Musia byť vybavené pevným materiálom s nešmykľavým povrchom 
zasahujúcim až do 0,80 m pod hladinu, dovoľujúcim pretekárom bezpečný dotyk a obrátku.
4.5. Oddychové stupne sa stenách bazénu sú povolené. Musia byť najmenej 1,20 m pod hladinou a 
môžu mať šírku od 10 do 15 cm.
4.6. Odtokové prepady môžu byť umiestnené na všetkých štyroch stenách bazénu. Ak sú 
umiestnené na čelných stranách, musia umožňovať upevnenie elektronických dosiek v požadovanej 
výške 0,3 m nad hladinou. Musia byť zakryté roštom alebo odpovedajúcou ochranou. Všetky 
prepady musia byť opatrené regulovateľnými uzatváracími ventilmi, aby mohla byť udržovaná 
konštantná hladina vody.
4.7. Dráhy musia byť najmenej 2,5 m široké a na vonkajších dráhach musí byť k stene bazénu 
priestor najmenej 0,2 m. Počet dráh je minimálne 8.
SR:
Šírka dráhy môže byť menej než 2,5m a počet dráh menej ako 8.
4.8. Laná označujúce dráhy musia byť natiahnuté cez celú dĺžku bazénu a byť upevnené hákmi 
zabudovanými na koncoch bazénu. Každé lano musí byť vybavené plavákmi umiestnenými po celej 
dĺžke s priemerom minimálne 0,05 m a maximálne 0,15 m.
Nieje dovolené umiestnenie viac než jedného označovacieho lana medzi dvoma dráhami. 
Označovacie lano musí byť pevne napnuté.
4.9. Štartový blok musí byť pevne ukotvený a nesmie mať žiadny pružný efekt. Musí mať výšku 
nad vodnou hladinou od 0,5 do 0,75 m. Vrchná plocha musí mať vonkajší rozmer minimálne 0,5 x 
0,5 m a byť vybavená nekĺzavým povrchom. Maximálny sklon nesmie presahovať 10°. Štartový 
blok musí byť na oboch čelných stranách bazénu.
SR:
Ak nie sú bloky vybavené nekĺzavým povrchom je možné použiť z bezpečnostných dôvodov uteráky,  
ktoré však nesmú zakrývať čísla štartových blokov.
4.10. Každý štartový blok musí byť označený číslom na všetkých štyroch stranách a to zreteľne 
viditeľným spôsobom. Pri pohľade na bazén z pozície štartu, nachádza sa dráha č.1 po pravej ruke.
SR:
Označenie štartových blokov na všetkých štyroch stranách nie je bezpodmienečne vyžadované na 
bazénoch v SR.
4.11. Teplota vody počas závodu musí byť medzi 25° - 28°C, vodná hladina musí byť udržovaná v 
konštantnej výške, nesmie byť žiadne viditeľné prúdenie. 
Aby boli dodržané dané hygienické predpisy vo väčšine krajín, smie voda cirkulovať za 
predpokladu, že nevzniknú žiadne prúdy alebo vlny.
4.12. Označenie dráh musí byť prevedené tmavou kontrastnou farbou k plochám stien.
Vodiace čiary na dne bazénu v strede dráhy musia byť o šírke minimálne 0,2 m a maximálne 0,3 m 
a to v dĺžke 46m v 50m bazéne. Každá táto vodiaca čiara musí končiť 2,0 m pred stenou bazénu a 
byť zakončená kolmou čiarou o dĺžke 1,0 m o rovnakej šírke ako vodorovná čiara. Cieľová čiara 
musí byť umiestnená na stene bazénu alebo na dotykovej doske, v strede dráhy a byť rovnako 
široká ako vodorovná vodiaca čiara. Musí zasahovať bez prerušenie od hornej hrany bazénu až k 
dnu. Kolmá cieľová čiara o šírke 0,5 m musí byť umiestnená 0,3 m pod hladinou, merané od stredu 
tejto čiary.
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4.13. 15m pásmo musí byť označená 20 cm širokým pásom upevneným na dne bazénu 15m od 
štartovej a obrátkovej steny a zároveň i líniou umiestnenou 1,0 m nad hladinou na oboch koncoch 
bazénu.
4.14. Pri všetkým medzinárodných súťažiach bude zakázané fajčenie vo všetkých priestoroch 
určených pre pretekárov, hlavne počas závodu.

5. Automatické vyhodnocovacie zariadenie
5.1. Automatické a poloautomatické vyhodnocovacie zariadenie zaznamenáva časy
každého pretekára a určuje jeho umiestnenie. Vyhodnotenie a meranie času musí byť
prevedené na 2 desatine miesta (1/100 sekundy). Umiestnenie a dosadený čas majú
prednosť pred rozhodnutím časomeračov . Inštalované meracie zariadenie nesmie
prekážať pri štarte, obrátkach pretekárov alebo vadiť funkcii prepadového systému.
5.2. Ak je čas zmeraný na 1/1000, nesmie byť táto tisícina sekundy zaznamenaná alebo
použitá k určení času alebo poradia. Pri dosiahnutí rovnakých časov je všetkým
pretekárom zaznamenaný rovnaký čas s presnosťou na 1/100 sekundy a sú
umiestnený na rovnakom mieste. Keď sa použije elektronická výsledková tabuľa,
môžu tam byť uvedené časy len s presnosťou 1/100 sekundy.
5.3. Všetky merania urobené časomeračmi sú považované ako ručné meranie. Ručné
meranie musia robiť traja oficiálny časomerači. Všetky merania musia byť overené
hlavným rozhodcom ako správne a im schválené. Rečné merania musia byť
prevedené na 1/100 sekundy. Ak nie je použité automatické zariadenie, musí byť
oficiálni ručný čas stanovený nasledovne:
• Ak dvoje (2) z troch stopiek ukazujú rovnaký čas a tretí rozdielny, potom platia
rovnaké časy na oboch stopkách ako oficiálny čas.
• Ak troje (3) stopky ukazujú rozdielne časy, potom ako oficiálny čas bude uznaný
prostredný čas.
• Ak sa určuje čas len od dvoch časomeračov, potom sa pomalší čas berie ako
oficiálny.
SR:
Časy môžu byť merané jedným aj dvoma rozhodcami, pričom musí byť určený 
min. 1 kontrolný časomerač.
5.4. Ak automatické zariadenie funguje nesprávne a nezaznamenáva umiestnenie alebo
čas jedného alebo viac pretekárov z rozplavby, musí sa zaznamenať všetky časy
a umiestnenia dosiahnuté automatickou časomierou a ďalej všetky časy a umiestnenia
stanovené časomeračmi.
5.5. K určeniu oficiálneho poradia v rozplavbe platia časy namerané elektronickou
časomierou ako oficiálne. Pri zlyhaní alebo defektu bude oficiálny čas pretekára
určený ručným meraním. V tomto prípade musí byť v protokole uvedená poznámka
”ručné meranie“.
SR:
Pretekár, ktorému je nameraný čas len ručne, nesmie byť zvýhodnený oproti
ostatným pretekárom ako v umiestení v rozplavbe, tak i v celkovom umiestnení.
Príklad ako postupovať s nameranými časmi automatickým zariadením a ručnými
časmi. Poradie určené cieľovými rozhodcami:
I. rozplavba – pretekár A, B, C,
II. rozplavba – pretekár E, F, G:
I. rozplavba úprava podľa cieľových rozhodcov
1. pretekár B – 49,46 ručné meranie 1. pretekár A – 49,47 CR
2. pretekár A – 49,48 2. pretekár B – 49,47 CR, ručné meranie
3. pretekár C – 49,51 3. pretekár C – 49,51
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I. rozplavba
1. pretekár E – 49,47
2. pretekár F – 49,50
3. pretekár G – 49,58
Konečné poradie:
1. A – 49,47 4. F – 49,50
2. E – 49,47 5. C – 49,51
3. B – 49,47 ručné meranie 6. G – 49,58

5.6. Poradie všetkých pretekárov, ktorých umiestnenie bolo stanovené elektronickou
časomierou, zostane nezmenené. Ak časomiera určí čas pretekára, ale nestanoví jeho
poradie, bude jeho umiestnenie určené porovnaním pretekárovho času s časom
ostatných pretekárov, majúcich čas zaznamenaný elektronicky. Ak zariadenie
nezaznamená ani čas ani umiestnenie bude toto určené rozhodnutím rozhodcov.
5.7. Pre určenie poradia zo všetkých rozplavieb závodu je poradie určené podľa
nameraných časov časomiery. Ak dva alebo viac pretekárov dosiahne rovnakého
oficiálneho času nameraného časomierou, budú zaradení na rovnakom mieste
v poradí podľa rozplavieb. Umiestnenie pretekára, ktorého čas je meraný ručne, bude
určený pre tento závod porovnaním jeho času s ručnými časmi všetkých pretekárov.
Ak sa dvaja alebo viacej pretekárov umiestni na rovnakom mieste podľa oficiálne
nameraných ručných časov, budú umiestení na rovnakom mieste podľa relatívneho
ukončenia celého závodu. Ich umiestenie v rozplavbách bude pritom zohľadnené.
5.8. Meranie času elektronickými štartovými blokmi:
Pred každým pretekom sa vykonajú testy pre určenie meranie času pri výmene štafiet
(ca. 10/100s). Výsledky tohto merania sa oznamujú všetkým družstvám počas
technickej porady. Po ukončení preteku štafiet skontroluje hlavní rozhodca v súlade
s týmto protokolom platnosti výmeny štafiet.
5.9. Je určené nasledujúce hierarchické poradie medzi meracím časovým zariadením
a určením poradím:
a) Elektronická časomiera s dotykovými doskami (plnoautomatická)
b) Elektronická časomiera, ručne ovládaná časomeračmi (poloautomatická)
c) Digitálne stopky ( za predpokladu troch časomeračov na dráhe)
d) Určení poradím podľa cieľových rozhodcov
5.9.2. Výsledky automatickej elektronickej časomiery majú absolútnu prednosť. 
Ak elektronika nefunguje v automatickom móde, prevezmú sa výsledky získane
poloautomatickým meraním.
5.9.3. Ak nie je žiadna elektronická časomiera, budú brané pre určenie poradia časy
časomeračov za predpokladu, že sú na dráhe použité troje stopky (prednostne
pred určením poradia cieľovými rozhodcami).
5.9.4. Ak je na dráhe použitých menej ako troch stopiek, určuje sa umiestenie podľa
rozhodnutia cieľových rozhodcov. V prípade, že čas zaznamenaný časomeračmi
neodpovedá rozhodnutiu cieľových rozhodcova keď čas pretekára, ktorý
doplával druhý, je lepši než čas prvého, dostanú obaja pretekári čas, ktorý je
priemerom ich oboch dosiahnutých časov.
SR:
V prípade, že čas zaznamenaný dvoma časomeračmi neodpovedá rozhodnutiu
cieľových rozhodcov a keď čas pretekára, ktorý doplával druhý, je lepší než čas
prvého, dostanú obaja pretekári čas, ktorý je priemerom ich oboch dosiahnutých časov
a u výsledkov je označenie CR poprípade HR.
V prípade, že na niektorých dráhach sú určený pre meranie časov 3 rozhodcovia a na
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niektorých 2 rozhodcovia uprednostňuje sa v prípade nezrovnalosti nameraných časov
(určených v zmysle bodu 5.3) a určenia poradia cieľovými rozhodcami rozhodnutia
cieľových rozhodcov poprípade hlavného rozhodcu.

Príklad:
Časomerači namerali pretekárovi (A) čas 46,32 s a pretekárovi (B) čas 46,39 s.
Cieľoví rozhodcovia rozhodli, že na 1. mieste bol pretekár (B) a na 2. mieste pretekár
(A). Konečný výsledný čas oboch pretekárov je 46,36 s (46,32 + 46,39 = 92,71 : 2 =
46,355 = 46,36). Pri počítaní priemerných časov sa 5 tisícin zaokrúhľuje na najbližšiu
vyššiu stotinu.
Konečné poradie po rozhodnutí cieľových rozhodcov a zápis vo výsledkovej listine je
nasledujúci:
1. pretekár B 46,36 CR
2. pretekár A 46,36 CR
Výpočet priemerného času platí aj pri viacerých zhodných dosiahnutých časov
pretekárov.
Keď dvaja pretekári v rovnakej rozplavbe dosiahli rovnakého času a ich poradie bolo
určené cieľovými rozhodcami a rovnakého času dosiahli pretekári v iných
rozplavbách, potom sa poradie určené v jednej rozplavbe ruší a všetci pretekári budú
klasifikovaný na rovnakom mieste (výnimkou je iba kombinované ručné
a automatické meranie). U pretekárov, ktorých umiestnenie bolo určené cieľovými
rozhodcami, zostáva poznámka CR respektíve HR.
6. Charakteristika automatického vyhodnocovacieho zariadenia
6.1. Meracie zariadenie musí splňovať nasledujúce podmienky:
a) Musí byť uvedené do chodu štartom
b) Ak je možné nemal by byť umiestnený žiadny kábel na kraji bazénu
c) Musí ukazovať informácie o každej dráhe, zoradenie podľa dráhy a umiestnenia
d) Časy pretekárov musia byť zreteľne čitateľné
6.2. Zriadenie pre štart:
a) Štartér musí mať k dispozícii mikrofón pre slovné povely
b) Ak je používaná k štartu pištoľ, musí byť vybavená reproduktorom
c) Oba mikrofóny a reproduktor musí byť prepojený na reproduktor k každému
štartovému bloku, aby každý pretekár mohol počuť dobre a súčasne pokyny
a štartový signál štartéra
6.3. Elektronické dotykové dosky pre automatické zariadenia:
a) Minimálne rozmery dotykových dosiek musí byť široké 2,4 m a vysoké 0,9 m; ich
maximálna hrúbka musí byť 0,01 m. Musí zasahovať 0,3 m nad a 0,6 m pod
hladinu vody. Zariadenie na každej dráhe musí byť pripojené samostatné,
umožňujúce individuálnu kontrolu. Povrch dotykovej dosky musí byť vybavený
výraznou farbou a čiarami ako na cieľovej stene.
b) Dosky musia byť pevne upevnené v strede dráhy. Môžu byť prenosné, aby
umožňovali ich odstránenie v dobe, keď neprebiehajú závody.
c) Citlivosť dosiek musí byť taká, aby mohli byť aktivované ľahkým dotykom ruky,
ale nie vodným prúdením. Dosky musia byť citlivé na hornej hrane.
d) Značenie na doskách musia súhlasiť s stávajúcim označením bazénu. Čierny okraj
o šírke 0,025 m označuje okraj a obvod dosiek.
e) Dosky musia byť zabezpečené proti prebíjaniu elektrického prúdu a nesmie mať
žiadne ostré hrany.
SR:
Rozmery dotykových dosiek môžu byť aj menších rozmerov
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6.4. U poloautomatického zariadenia by mal byť dotyk plavca zaznamenaný stlačením
tlačidiel časomeračmi.
6.5. Ako minimálni vybavenie automatického zariadenia je požadované toto
príslušenstvo:
a) Tlačenie všetkých informácii, ktoré môžu byť počas rozplavby reprodukované
b) Výsledková tabuľa
c) Vyhodnocovanie štafiet na 1/100 sekundy (pri elektronických štartových blokoch)
d) Automatické počítanie úseku
e) Záznam medzičasov
f) Počítačové súhrny
g) Opravy chybných dotykov
h) Možnosť automatického prepnutia na záložnú batériovú prevádzku
6.6. Musí byť zriadené kontrolné stredisko s dobrým prehľadom na dotykovou cieľovou
stenou počas celého závodu. Hlavný rozhodca musí mať k tomuto kontrolnému
stredisku prístup bez akýchkoľvek prekážok. Po celú dobu musí byť zaistená
bezpečnosť kontrolného strediska.

7. Diaľkové plávanie s plutvami
7.1. Ako plávanie na voľnej vode musí byť definovaný akýkoľvek pretek, 
konajúci sa v riekach, jazerách alebo v mori.
7.2. Trať musí byť volená vo vodách so slabými prúdmi a nízkym odlivom a prílivom.
Môže ísť o vodu sladkú alebo slanú.
SR:
Jednu hodinu pred štartom musí byť postavená trať závodu, ktorá sa už nesmie meniť.
7.3. Počas závodu sú potrebné záchranné člny, nie menej ako jeden (1) na každých desať
(10) pretekárov.
SR:
V prípade, že nemá usporiadateľ k dispozícii dostatočný počet záchranných člnov
podľa pravidiel, je nutné na porade vedúcich zaujať také riešenie, aby bola dodržaná
v každom prípade bezpečnosť pretekárov.
7.4. Teplota vody môže byť minimálne 14°C. Overuje sa v deň preteku dve hodiny 
pred štartom, v strede plávanej trate a v hĺbke 0,40 m. Keď je teplota nižšia ako 14°C, 
sú pretekári povinný mať počas preteku plavecký oblek z neoprénu.
7.5. Potvrdenie miestneho príslušného hygienického úradu musí zaisťovať, že pretekárske
miesto je vhodné pre plávanie z hľadiska hygieny a bezpečnosti.
7.6. Každá obrátka a zmena smeru musí byť zreteľne označená jasne viditeľnou bójou. Pri
majstrovstvách CMAS musí byť na každej otočnej bóji pripevnená plávajúca šnúra
alebo lano najmenej 15 m dlhé, upevnené v smere nasledujúcej bóji.
7.7. Vzdialenosť medzi jednotlivými bójami nesmie byť dlhšia ako 500 m.
7.8. Čln alebo plošina s obrátkovým rozhodcom musí byť zreteľne označená a musí byť
na každom otočnom bode umiestnená tak, aby pretekárom nebránila vo viditeľnosti.
7.9. Každé zariadenie pre obrátky a každý čln alebo plošina pre obrátkových rozhodcov
musia byť pevne ukotvené a nesmie byť závislé na odlive a prílive, 
na vetre alebo ostatných vplyvoch.
7.10. Príjazd do cieľa je označený cieľovým kužeľom podľa nasledujúceho nákresu:

obr. č. 6
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7.11. Priestor pre štafety je zostavený z cieľového lieviku a na to nadväzuje 
označenou 10 m zónou, v ktorej plavec čaká na svojho člena štafety.
7.12. Po preplávaní cieľom predávajú plavci dotykom pokyn ďalším členom štafety.
7.13. Keď sa pretekári blížia do cieľovej línie, musí preplávať cieľovým lievikom 
a tam ukončiť pretek, inak sú diskvalifikovaný.
7.14. Pri pretekoch dlhších ako 12 km a ak je pretek zostavený z niekoľkých kôl, je závod
ukončený vtedy, keď víťaz prepláva cieľom. To znamená, keď prvý pretekár prepláva
cieľom, ukončia všetci ostatní pretekári pretek vtedy, keď dosiahnu cieľovej línie a to
i vtedy keď sú jedno alebo viac kôl za víťazom. (Rozhodcovia musia koniec preteku
zreteľne ukázať a najskôr vysvetliť). Keď sa pretek koná na priamej trati, ohlási
usporiadateľ koniec preteku v pomere k času víťaza. Typická hodnota leží medzi
125% a 150% času víťaza (alebo jednoducho jedna (1) hodina po doplávaní prvého).
Po tomto čase musia všetci pretekári vodu opustiť.
7.15. Pri pretekoch dlhších ako 12 km musí usporiadateľ ponúknuť pretekárom po každom
3 km (+/- 1 km) vodu a kalorické nápoje. Pretekári si môžu pripraviť svoje vlastné
nápoje (vlastné občerstvenie) a položiť ich na miesta určené usporiadateľom pre občerstvenie. Keď 
je miesto pre občerstvenie vytvorené z pevnej plošiny, môže sa pretekár plošiny chytiť alebo na ňu 
vystúpiť v prípade, že by chcel vymeniť svoj výstroj. Vždy, keď pretekár opustí vodu, musí ďalej 
plávať presne z rovnakého miesta, v ktorom vodu opustil

8. Priebeh pretekov
8.1. Súťaže v bazéne
8.1.1. Rozloženie rozplavieb
8.1.1.1. Štartovné poradie pre všetky disciplíny musí byť určené nasledujúcim spôsobom: v 
prihláške musia byť uvedené najlepšie časy všetkých nahlásených pretekárov do súťaže, dosiahnuté 
v priebehu posledných 12 mesiacov pred posledným možným termínom prihlášky. Pretekári, ktorí 
svoje časy nedodajú, musia byť zaradení ako najpomalší a musia byť umiestnení na konci štartovej 
listiny. Los rozhodne o umiestnení pretekárov s rovnakými
nahlásenými časmi alebo pretekárov bez časov. Pretekári sú potom nasledujúcim spôsobom 
rozdelení do dráh.
SR:
Pretekári nahlásení do súťaže budú mať nasadené časy dosiahnuté v priebehu posledných 12 
mesiacov pred termínom prihlášky podľa platného registra. V prípade, že dosiahnutý čas nie je v 
registri zaznamenaný, musí byť dosadenie vedúcim jeho družstva pri prezentácii doložené.
8.1.1.2. Rozplavby podľa časov (priame finále): Dráhy sa pridelia tak, že
najrýchlejší pretekár alebo najrýchlejšie družstvo je umiestnené na strednej
dráhe, keď je počet dráh nepárny. V bazéne s párnym počtom dráh obsadí
najrýchlejší pretekár dráhu vpravo od strednej dráhy. Pretekár s druhým
najrýchlejším časom zaujme miesto v dráhe po jeho lavici. Ďalší pretekári
sú rozdelení striedavo vpravo a vľavo. Pri pretekoch na 50 m a námornú
míľu (1850 m) je možné opačné striedanie poradia vpravo – vľavo.
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SR:
V bazéne s párnym počtom dráh obsadí najrýchlejší pretekár dráhu vpravo
od strednej dráhy tzn. v dráhe 3 v bazéne s 6-timi dráhami resp. v dráhe
číslo 4 v bazéne s 8-mimi dráhami. Rozdelenie pretekárov na dráhy podľa
časov platí pre všetky disciplíny (aj pre 50m).
8.1.1.3. Preteky s kvalifikačnými rozplavbami: Pretekári by mali byť zaradení
v kvalifikačných rozplavbách podľa nahlásených časov do dráh nasledovne:
a) usporiadateľ stanoví počet rozplavieb podľa počtu účastníkov a počtu
dráh
b) ak je iba jedna rozplavba, musia byť dráhy rozdelené ako vo finále a ako
finále sa uskutočniť
c) ak sú dve rozplavby, najrýchlejší pretekár musí byť umiestnený v druhej
rozplavbe, nasledujúci v prvej, ďalší v druhej, nasledujúci v prvej atď.
d) ak sú tri rozplavby, najrýchlejší pretekár bude umiestnený do tretej
rozplavby, ďalší do druhej, ďalší do prvej atď.
e) ak sú štyri a viac rozplavieb, potom posledné tri rozplavby budú
rozdelené podľa vyššie uvedeného pravidla (bod d). Rozplavby, ktorá
predchádza posledným trom, bude obsadená ďalšími pretekármi
nasledujúcimi po najrýchlejších, rozplavba predchádzajúca štvrtou bude
obsadená nasledujúcimi pomalšími pretekármi atď. (viď schéma
v prílohe)
8.1.1.4. Semifinále a finále: po ukončení kvalifikačných rozplavieb budú dráhy pre
semifinále a/alebo finále pridelené podľa dosiahnutých časov
v kvalifikačných rozplavbách podľa zhora uvedeného bodu (8.1.1.3 c)
8.1.1.5. Keď sa nechce pretekár alebo družstvo zúčastniť semifinále alebo finále
(A alebo B), je ako náhrada povolený štart nasledujúcemu pretekárovi alebo
družstvu. Stanoví sa nanovo predelenie dráh pre semifinále alebo finále
a vydá sa nová štartový listina.
8.1.2. Štart (v bazéne)
8.1.2.1. Príprave pred štartom
a) Pretekári si musia nasadiť plavecké čiapky a plavecké okuliare už
v predštartovom priestore, tak aby si v štartovnom priestore len obúvali
monoplutvy alebo plutvy.
SR:
Pretekári pre nasledujúcu rozplavbu sa dostavia na základe informácie hlásateľa (alebo 
predštartéra) do predštartového priestoru. Predštartový priestor je označený priestor pre 
prezentáciu pretekárov u predštartéra pred konanou rozplavbou. Súčasťou predštartového
priestoru sú pre pretekárov označené miesta (napr. sedačky) s číselným označením zhodným s 
číslom dráhy, na ktorej pretekár štartuje. Predštartový priestor môže zaprezentovaný pretekár 
u predštartéra opustiť len s jeho súhlasom a musí zároveň dodržať jeho pokyny. Pretekár, ktorý sa 
nedostaví aj po výzve hlásateľa do predštartového priestoru do odštartovania predchádzajúcej  
rozplavby, nebude pripustený k štartu.

b) Tréner a doprovodné osoby sa nesmú pohybovať v štartovom priestore určenom pre pretekárov.
SR:
V prípade, že sa tréner alebo doprovodné osoby pohybujú v štartovom priestore je jeho pretekár 
diskvalifikovaný. Výnimku môže povoliť na požiadanie len hlavný rozhodca. Prítomnosť trénerov 
alebo osôb starších ako 18 rokov je povolená pri podávaní tlakovej fľaši
pretekárovi kat. “D” pri disciplínách plávania pod vodou, keď je toto dohodnuté na porade 
vedúcich. Inak podávajú tlakové fľaše s dýchacím prístrojom časomerači na príslušnej dráhe.
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c) Len hlavní rozhodca môže povoliť trénerovi zasiahnuť v prípade technickej závady.
SR:
V prípade, že počas prípravy na štart dojde u pretekára k technickej
závade na výstroji, musí túto závadu okamžite nahlásiť rozhodcom –
časomeračom. Rozhodnutie, či sa bude čakať na opravu výstroja (t.j.
štart pretekára) plne závisí na posúdení a rozhodnutí hlavného rozhodcu,
ktoré je konečné. Časový limit na odstránenie závady sú 3 minúty.

8.1.2.2. Priebeh štartu
a) Štartový skok musí byť vykonaný zo štartového bloku.
b) Pred štartom každej rozplavby musí dať hlavní rozhodca pretekárom sériu krátkych hvizdov 
povel k odložení všetkých súčasti odevu s výnimkou plaviek a k obutiu plutvy alebo plutiev. 
Pretekári potom majú dve (2) minúty čas, aby sa pripravili. 
Na oboch stranách bazénu sú pripravené veľké hodiny tak, aby ich mohli 
pretekári bez problémov sledovať.
SR:
Pri nástupe pretekárov do štartového priestoru prebehne prestavovanie pretekárov menom. Pri 
vyvolaní pretekár povstane a úklonom alebo zdvihnutím ruky sa predstaví. V prípade, že pretekár 
nereaguje, môže byť napomínaný a pri opakovanom priestupku aj vylúčený zo súťaže pre 
nešportové správanie. Po ukončení predstavovania dá hlavný rozhodca sériu krátkych hvizdov 
povel k odložení všetkých súčasti odevu s výnimkou plaviek a k obutiu monoplutvy alebo plutiev.  
Pretekár sa potom postaví vedľa bloku, alebo sa naň postaví či posadí, čím dá
najavo pripravenosť k preteku. Zároveň zaujmú svoje miesta aj rozhodcovia.

c) Po dlhom hvizde hlavného rozhodcu, zaujmú pretekári pozíciu na štartovom bloku. Pretekári a 
rozhodcovia sú pripravení k štartu. Hlavní rozhodca dá vystretou rukou signál štartérovi, aby 
naznačil, že pretekári sú pod kontrolou štartéra. Dokým nie je štart prevedený, ruka hlavného 
rozhodcu zostáva vystretá. Na dlhý hvizd hlavného rozhodcu sa pretekári pripravia na štartový blok. 
Keď chcú, môžu pretekári už na štartovom bloku stáť.
d) Na štartérov pokyn “take your marks” (alebo “á vos marques” alebo  “preparados”), 
musia pretekári ihneď zaujať štartovú polohu a zostať v kľude. 
Keď sú všetci pretekári úplne v kľude, dá štartér štartový povel.
SR:
Štartový pokyn je “Na miesta”.

e) Ak jeden alebo viac pretekárov odskočí alebo sa pohne pred štartovým signálom, bude/ú 
diskvalifikovaný. Keď bol štartovný signál vykonaný pred oznámením diskvalifikácie pretek 
pokračuje a pretekári, ktorí porušili pravidlo budú diskvalifikovaný po ukončení preteku.
f) Keď je diskvalifikácia oznámená pred štartovným signálom, potom štartovný signál nesmie byť 
vydaný, pretekári ktorí zostávajú v závode sú odvolaní späť a štartér znovu vydá štartovný povel 
(podľa bodu c) a d).
g) Rozhodnutie štartéra alebo hlavného rozhodcu o chybnom štarte sú konečné.
8.1.3. Všeobecné pravidlá pre plávanie v bazéne
8.1.3.1. Pri plávaní tretí nad 400 m musí rozhodca pretekárov informovať o posledných 100 m 
prostredníctvom pestro sfarbenej tabuľky o rozmerov 20 x 30 cm. Keď toto nie je z technických 
dôvodov možné na strane štartu, musí túto úlohu vykonať obrátkový rozhodca pri 150 m pred 
cieľom.
SR:
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Ukazovanie dĺžky uplávanej trate sa u disciplín 800 a 1500 m pretekárom ukazuje len posledných 
100 m (časomerač) resp. 150 m (obrátkový rozhodca) pred cieľom v 50 m bazéne a 100 m 
(časomerač) resp. 125 m (obrátkový rozhodca) pred cieľom v 25 m bazéne.
 Iné ukazovanie uplávanej trate nie je povolené.
8.1.3.2. Pretekári, ktorí prerušia pretek, musia opustiť bazén podľa pokynov rozhodcu. 
Toto pravidlo platí tiež pri ukončení každej rozplavby.
SR:
Po ukončení preteku musí pretekár zostať vo svojej dráhe (cca 1 m od dotykových dosiek alebo 
steny bazénu), dokým ho rozhodca nevyzve k opusteniu bazénu. Ďalšie plávanie vo svojej dráhe nie 
je prípustné, pretekár bude v takom prípade diskvalifikovaný. Výnimkou je pokračovanie pretekára 
v preteku vplyvom zle spočítaných odplávaných úsekov trate.
8.1.3.3. Pretekár, ktorý opustí svoju dráhu, alebo prekáža nejakým spôsobom inému pretekárovi, 
bude diskvalifikovaný. Keď je jeho chovanie úmyselné, musí hlavný rozhodca túto záležitosť 
nahlásiť komisárovi CMAS a národnej federácii pretekára.
SR:
Keď je toto chovanie úmyselné môže byť pretekár diskvalifikovaný podľa Súťažného poriadku – bod 
16.4.1.
8.1.3.4. Pri všetkých disciplínach sa musí pretekár pri každej obrátke dotknúť zvislej steny bazénu 
časťou tela alebo častou výstroja ( nie fľašou na stlačený vzduch, viď 8.1.5.6)
SR:
Pri všetkých disciplínach sa musí pretekár pri každej obrátke dotknúť zvislej steny bazénu a nad 
oddychovým stupňom časťou tela alebo častou výstroja ( nie fľašou na stlačený vzduch, viď 8.1.5.6)
8.1.3.5. Pri pretekoch štafiet bude družstvo diskvalifikované, ak chodidlá štartujúceho pretekára už 
opustili štartový blok pred tým, než sa doplávajúci pretekár dotkol steny. Diskvalifikácia nebude, 
keď sa štartujúci pretekár uvedomí svoju chybu, vráti sa k stene 
a znovu odštartuje. Nemusí sa pri tom vrátiť na štartový blok.
8.1.3.6. Pri pretekoch štafiet musia byť zaznamenané na lístku mená pretekárov a ich štartovné 
poradie a tento lístok predaný pred začiatkom preteku do vyhodnocovacieho strediska. Akákoľvek 
zmena pevného štartovného poradia znamená diskvalifikáciu.
8.1.3.7. Po ukončení svojho úseku štafety musí pretekár zostať vo svojej dráhe 
(cca 1 m od dotykových dosiek), dokým ho rozhodca nevyzve k opusteniu bazénu.
SR:
Ďalšie plávanie vo svojej dráhe nie je prípustné, pretekár bude v takom prípade diskvalifikovaný.
8.1.3.8. Je zakázané pretekárom, ktorých štafeta ukončila pretek, vstúpiť do bazénu skôr než je celý 
pretek ukončený, tzn. pred doplávaním do cieľa posledného družstva.
SR:
Pretekári po doplávaní štafetového preteku nesmú vstúpiť do bazénu, inak
bude celé družstvo diskvalifikované.
8.1.3.9. Keď je zakázané opustenie bazénu cez dotykové dosky, môže byť pretekárovi, ktorý cez ne 
vylezie, diskvalifikovaný len vtedy, keď nedbá bezprostredného pokynu rozhodcu, ktorý je za 
opustenie bazénu zodpovedný.
8.1.4. Diskvalifikácie a odvolania
8.1.4.1. Vo všetkých súťažiach musí pretekár (alebo družstvo) neprajúce si účasť vo finále alebo 
semifinále, kam sa už kvalifikoval(o), oznámiť svoju neúčasť do 30 minút po vyhlásení výsledkov 
kvalifikácie. Pretekár (družstvo) bude nahradený(é) pretekárom (družstvom), ktorý(é) sa 
umiestnil(o) bezprostredne za ním.
8.1.4.2. Keď je pretekár, ktorý sa zúčastnil finále diskvalifikovaný, musí byť jeho umiestnenie 
odovzdané pretekárovi, ktorý sa umiestnil bezprostredne za ním. Všetci pretekári klasifikovaní vo 
finále za ním musia byť posunutí dopredu o jedno miesto. 
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Ak sa diskvalifikácia uskutoční až po vyhlásení víťazov, musia byť ceny (medaile a diplomy a pod.) 
vrátené a predané pretekárom, ktorí splňujú hore uvedené podmienky.
8.1.4.3. S výnimkou prípadov uvedených v bode 8.1.7.1. a s výnimkou odvolania oznámeného na 
technickej porade, bude za každú neúčasť pretekára v rozplavbe majstrovstiev CMAS jeho národnej 
federácie povinná uhradiť pokutu 100 Euro.
8.1.4.4. S výnimkou prípadov uvedených v bode 8.1.7.1. bude za každú neúčasť pretekára 
v semifinále alebo finále majstrovstiev CMAS jeho národná federácia povinná uhradiť 
pokutu 250 Euro.
8.1.5. Kvalifikácia pre postup
8.1.5.1. Keď v rovnakom preteku niekoľko pretekárov dohmatne súčasne, budú v oficiálnom 
protokole zoradení na rovnakom poradí. Toto pravidlo platí aj pre časy identické na 1/100 sekundy, 
dosiahnuté v rôznych rozplavbách.
8.1.5.2. Keď musí byť prijaté rozhodnutie s ohľadom na kvalifikáciu pre semifinále alebo finále, 
rozhodujúci bude najlepší výsledok z kvalifikačnej rozplavby.
8.1.5.3. Táto rozhodujúca rozplavby musí byť vykonaná najskôr jednu hodinu potom, 
čo menovaný pretekári ukončili svoje rozplavby.
8.1.5.4. Ak pretekári dosiahli rovnaké časy, ale ich poradie bolo určené cieľovými alebo hlavným 
rozhodcom, toto poradie tiež stanoví kvalifikáciu aj pre finále.
8.1.5.5. Pretekár, ktorý sa kvalifikoval do finále A a nezúčastní sa ho, je automaticky umiestený na 
9. mieste (pri 8 dráhovom bazéne) a zúčastní sa finále B. Ak sa toto prihodí vo finále B, absentujúci 
pretekár je automaticky klasifikovaný ako 17-ty. Toto umiestenie platí aj v prípade, ak je vo finále 
B pretekár diskvalifikovaný.
8.1.5.6. Pretekár alebo družstvo, ktorý(é) sa nechce zúčastniť semifinále alebo finále, do ktorého sa 
kvalifikoval(o), musí toto rozhodnutie oznámiť počas 30 min po oznámení výsledkov kvalifikácie. 
Uvoľnené miesto potom obsadí ďalší pretekár alebo družstvo, ktorý(é) sa umiestnilo za 
odstupujúcom pretekárovi (družstve).
8.1.5.7. Keď je pretekár počas alebo po rozplavbe diskvalifikovaný, musí byť diskvalifikácia v 
protokole uvedená, avšak bez udania času a umiestnenia.
8.1.5.8. V prípade finále A je pretekár umiestení na 8. mieste, pri finále B na 16. mieste.
8.1.5.9. Keď je diskvalifikovaná štafeta, musia byť v protokole uvedené medzičasy
až do okamžiku diskvalifikácie.

8.2. Súťaže na voľnej vode / Preteky v diaľkovom plávaní
8.2.1. Všetky súťaže na voľnej vode sa štartujú z vody s dostatočnou hĺbkou, 
ktorá pretekárom dovolí, aby mohli plávať ihneď po štartovom signáli.
8.2.2. Priebeh štartu
8.2.2.1. Ak je štartovné poradie losované, musí byť losované zborom rozhodcov 
vykonané verejne.
8.2.2.2. Na štartovnej línii musia byť pretekári zoradení kolmo na smer plávania.
8.2.2.3. Hlavní rozhodca ohlási 15 minút do štartu, potom opäť 5 minút pred štartom. 
Potom signalizuje, že pretek je pod kontrolou štartéra.
8.2.2.4. Štartér musí byť na mieste, jasne viditeľnom všetkými pretekármi.
8.2.2.5. Štartér ohlási 1 minútu do štartu, potom ešte 30 sekúnd. V rovnaký okamžik je 
signalizovaných týchto tridsať (30) sekúnd počuteľným a viditeľným spôsobom 
(zdvihnutím vlajky).
8.2.2.6. Odpočítavanie posledných 10 sekúnd je striktne zakázané. 
Štartovný signál dáva priamo štartér.
8.2.2.7. Štartovný povel musí byť počuteľný a tiež aj viditeľný (spustenie vlajky).
8.2.3. Počas preteká na voľnej vode sa musia záchranné člny zdržovať vnútri súťažného priestoru 
aby neprekážali pretekárom.
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9. Zbor rozhodcov
9.1. Komisár CMAS
9.1.1. Komisár CMAS, je menovaný Výkonným výborom CMAS na návrh medzinárodnej komisie 
pre plávanie s plutvami, má plnú kontrolu a autoritu nad celou súťažou. Komisár môže zasiahnuť v 
ktorejkoľvek časti preteku, aby zaistil dodržovanie predpisov CMAS.
SR:
Komisára ZPS navrhuje na preteky, ktoré sú uvedené v športovom kalendári pre príslušný rok a 
dotované ŠK ZPS subkomisie rozhodcov a menuje ŠK ZPS. Na ostatné preteky menuje komisára 
usporiadateľ súťaže. Komisár môže zasiahnuť v ktorejkoľvek časti preteku, 
aby zaistil dodržovanie predpisu CMAS a ZPS.
9.1.2. Práva a povinnosti
a) Má za povinnosť vykonať previerku všetkých zriadení nevyhnutných pre súťaž.
b) Má za povinnosť overiť údaje účastníkov týkajúcich sa ich športových licencií a identifikácie 
podľa pasu.
c) Má za povinnosť presadzovať predpisy a rozhodnutia CMAS a rozhodnúť vo všetkých prípadoch 
v priebehu súťaže, keď pravidlá neposkytujú ďalšie riešenie,  
taktiež čo sa týka zboru rozhodcov.
d) Má právo odvolať alebo prerušiť súťaž v prípade nepriaznivého počasia alebo keď 
miesto a usporiadanie súťaže nevyhovuje požiadavkám existujúcich pravidiel.
SR:
Komisár zaisťuje dodržovanie všetkých platných pravidiel pre usporiadanie súťaže 
a presadzuje predpisy a rozhodnutia ŠK ZPS.
9.1.3. Protesty
a) Komisár CMAS musí preskúmať protesty a rozhodnúť do jednej hodiny po podaní protestu. Toto 
môže byť vykonané v priebehu preteku.
b) Rozhodnutie komisára CMAS je konečné
c) Rozhodnutie komisára CMAS musí byť písomnou formou predané sťažovateľovi bezprostredne 
po oficiálnom rozhodnutí.
SR:
Platí pre komisára ZPS.
Každé zúčastnené družstvo smie podať protest komisárovi súťaže.
Protest môže byť podaný len vedúcim družstva.
Každý protest musí byť podaný súčasne s poplatkom, ktorý je určený propozíciami.
Protest proti výsledkom musí byť podaný písomne komisárovi počas 30 (tridsiatich) minút po 
oznámení výsledkov alebo do termínu určenom v propozíciách súťaže.
Ak nesplní protest všetky vyššie uvedené podmienky, bude jednoznačne považovaný za neplatný.
Ak bude protest uznaný platným, poplatok bude bezprostredne vrátený späť. V opačnom prípade 
poplatok prepadá v prospech usporiadateľa.
Každá výsledková listina ukončenej disciplíny musí byť oficiálne označená časom, 
v ktorom bola vyvesená alebo inak oznámená všetkým vedúcim družstiev. 
Od tohto časového okamžiku beží doba pre podanie protestu.
9.2. Zbor rozhodcov je zostavovaný usporiadateľom. Je plne zodpovedný za
prípravu a priebeh súťaže. Jeho zloženie závisí na druhú súťaže. Pri súťažiach
v bazéne je jeho zloženie nasledujúce:
• Jeden hlavný rozhodca
• Jeden vedúci sekretariátu
• Jeden štartér
• Jeden predštartér
• Jeden hlavný časomerač
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• Traja časomerači na dráhu
• Dvaja cieľový rozhodcovia
• Dvaja rozhodcovia pre štýl
• Dva až osem obrátkových rozhodcov
• Jeden hlásateľ
• Jeden vedúci ceremoniálu
• Jeden lekár
9.2.1. Hlavný rozhodca
Má plnú kontrolu a vážnosť nad všetkými funkcionármi. Musí schváliť ich menovanie a dať 
všetkým inštrukcie o špeciálnych pravidlách súťaže. Je zodpovedný za technické podmienky súťaže 
a za zaistenie zhody s miestnymi bezpečnostnými pravidlami. 
Jeho práva a povinnosti sú nasledujúce:
a) Má za povinnosť skontrolovať prihlášky a štartovné listiny.
b) Je zodpovedný za menovanie finalistov, semifinalistov a uverejnenie výsledkov.
c) Musí presadzovať predpisy a rozhodnutia CMAS a riešiť všetky aktuálne záležitosti, týkajúce sa 
organizácie súťaže, keď predpisy ich riešenia neponúkajú.
d) Rozhoduje o menovaní rozhodcov pre perfektný priebeh súťaže. Môže kedykoľvek nahradiť 
rozhodcu, ak neplní správne svoje úlohy alebo nemôže plniť alebo nie je prítomný. Môže menovať 
dodatočne rozhodcu, keď to uzná za nevyhnutné.
e) Hlavný rozhodca splnomocňuje štartéra, aby pokračoval v štarte. Skôr sa však musí uistiť, že 
celý rozhodcovský zbor je pripravený.
f) Nezávisle na štartérovi môže rozhodnúť, či bol štart chybný.
g) Musí sa ubezpečiť, či vybavenie a zaradenie potrebné pre priebeh súťaže sú včas pripravené.
h) Pri súťažiach na voľnej vode je zodpovedný za správne umiestnenie trate 
v súlade s plánom, publikovanom v rozpise súťaže.
i) Rozhoduje o rozmiestnení lodí, záchrannej služby a rádiového spojenia.
j) Usporiadateľ musí dodať k jeho dispozícii dostatočný počet pomocníkov, 
aby mohol plniť svoju funkciu bez akýchkoľvek problémov.
k) Má právo diskvalifikovať účastníka za akékoľvek porušenie pravidiel, 
a to aj vtedy, keď je toto porušenie oznámené alebo signalizované iným funkcionárom. 
Všetky diskvalifikácie sú podriadené jeho rozhodnutiu.
SR:
Prideľuje funkcie rozhodcom, ktoré má k dispozícii od usporiadateľa.
Overenie dokumentov pretekárov vykonáva usporiadateľ.
Kontrolu prihlášok a zostavovanie štartovej listiny vykonáva usporiadateľ.
Podpisuje výsledky každej ukončenej disciplíny, aby mohli byť oficiálne
vyvesené alebo inak oznámené vedúcim družstiev. Na výsledkoch vyznačí
čas vyvesenia.
Má právo vylúčiť zo súťaže pretekára, ktorý porušil pravidlá, podľa
ktorých prebieha súťaž.
Má právo zmeniť rozhodnutie ktoréhokoľvek rozhodcu.
9.2.2. Vedúci sekretariátu
a) Pripravuje všetky písomné materiály a dokumenty potrebné k súťaže.
b) Menuje svojho zástupcu a riadi ich prácu.
c) Musí kontrolovať odvolanie po každej rozplavbe alebo finále.
d) Zodpovedá za predanie štartovných lístkov nosičovi lístkov.
e) Zaisťuje vypracovávanie zápisu z jednania technickej porady.
f) Pripravuje záverečný protokol preteku po jeho ukončení.
g) So súhlasom hlavného rozhodcu dáva informácie tlači o preteku, keď nie je zriadené samostatné 
tlačové stredisko.

Pravidlá CMAS pre plávanie s plutvami 23 vydanie 2009/01



h) Je zodpovedný za overenie výsledkov preteku dodaných z počítača alebo od časomerača 
a za umiestenie dodané hlavným rozhodcom.
i) Overuje výsledky, potvrdzuje nové rekordy a zaznamenáva ich do protokolu.
j) Musí sa ubezpečiť, že rozhodnutie cieľových rozhodcov a hlavného rozhodcu sú zapísané 
v oficiálnom protokole.
k) Koordinuje činnosť elektronickej časomiery, vykonané kvalifikovanými technikmi.
l) Kontroluje oficiálni protokol, podpisuje ho a predáva k podpisu hlavnému rozhodcovi.
m) Predáva hlásateľovi výsledky týkajúce sa finále a vyhlásenie víťazov.
n) Vedúci výpočtového strediska môže predať oficiálni protokol a výsledky do sekretariátu len po 
schválení hlavným rozhodcom.
9.2.3. Štartér
a) Má plnú právomoc nad pretekármi od okamžiku, kedy mu hlavný rozhodca predá nad nimi 
kontrolu až do okamihu štartu.
b) Štartér musí označiť hlavnému rozhodcovi každého pretekára, ktorý zdržuje štart, odmieta 
rešpektovať povely, alebo ktorý sa chová nekorektne počas štartového procesu. Diskvalifikovať za 
nešportové chovanie môže pretekára len hlavný rozhodca. 
Tento druh diskvalifikácie nemôže byť považovaný za chybný štart.
c) Má právo rozhodnúť, či štart bol správny alebo nie za predpokladu, že to hlavný rozhodca videl 
rovnako. Ak si myslí, že štart nebol vykonaný správne, musí pretekárov zavolať späť.
d) Štartér môže štart už vykonať, ak si myslí, že pretekár prehnane zdržuje zaujatie štartovej 
pozície.
e) Pri vydávaní štartového signálu pri preteku v bazéne, musí byť štartérova pozícia vzdialená cca 
5m od kraja bazénu. Časomerači a všetci účastníci by mali štartéra zreteľne počuť.
f) Koordinuje na konci každej rozplavby opustenie bazénu.
SR:
Bod c) medzinárodných pravidiel sa nahradzuje znením:
Má právo rozhodnúť či štart bol alebo nebol správny. V prípade, že posúdil štart ako chybný, svoje 
rozhodnutie oznámi hlavnému rozhodcovi, ktorému podlieha konečné vyjadrenie.

9.2.4. Predštartér
a) Zvoláva účastníkov včas pred každým pretekom.
b) Musí oznámiť hlavnému rozhodcovi všetky porušenia, ktoré spozoroval
alebo keď vyvolaný pretekár je neprítomný.
c) Musí skontrolovať, či výstroj pretekárov zodpovedá pravidlám a či sú
účastníci pripravení k štartu.
d) Odvádza pretekárov k štartovým blokom.
SR:
Zvoláva a pripravuje pretekárov pred každým pretekom v určenom priestore.
Všetci pretekári v určenom predštartovom priestore sú povinný dbať jeho príkazov.
9.2.5. Hlavný časomerač
a) Prideľuje časomeračom jednotlivé dráhy. Na každej dráhe musí byť jeden
(1) až traja (3) časomerači. Ak nie je použitá automatická časomiera, musí
byť dva (2) náhradní časomerači. Tí sú pripravený zastúpiť časomerača,
ktorého stopky prestali počas preteku pracovať alebo ktorý nie je
z akýchkoľvek dôvodov schopný zaznamenať čas.
b) Hlavní časomerač kontroluje spoločne s časomeračmi správnu činnosť
použitých stopiek a schvaľuje ich použiteľnosť.
c) Preberá od všetkých časomeračov štartové lístky, kontroluje na nich
záznamy a keď je to nutné, skontroluje stoky.
d) Zaznamená a skontroluje oficiálny čas na štartovom lístku každého
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pretekára.
e) Dohliada na činnosť všetkých časomeračov a meria si kontrolní čas.
Dosiahnuté časy všetkých pretekárov predáva ďalej nosičovi lístkov.
9.2.6. Časomerač
a) Zaznamenávajú časy pretekárov, za ktoré sú zodpovedný. Pracujú so
stopkami, ktoré skontroloval hlavný časomerač a hlavný rozhodca.
b) Na štartový signál uvedú svoje stopky do chodu a zastavia ich, keď sa pretekár dotkne cieľovej 
steny. Bezprostredne po skončení rozplavby musí zapísať čas zaznamenaný na svojich stopkách na 
štartový lístok, ktorý predajú hlavnému časomeračovi. Súčasne predložia svoje stopky ku kontrole.
c) Smú vrátiť stopky späť na nulu len na pokyn hlavného časomerača 
alebo hlavného rozhodcu..
d) Sú zodpovedný za zaznamenanie medzičasov pri pretekoch na tratiach dlhších ako 100 m.
e) Ich úlohou je tiež kontrolovať, či pretekár urobil obrátku (a dotyk v cieli)
v súlade s platnými pravidlami.
SR:
Časomerači nulujú stopky pri dlhom hvizde hlavného rozhodcu u nasledujúcej rozplavby.
Všetky porušenia pravidiel musia zaznamenať na štartovom lístku alebo lístku k tomu určenom, 
podpísať a predať hlavnému rozhodcovi. 
Zaznamenávajú medzičasy každých 100m pri pretekoch dlhších ako 100 m.
Pri súťaži štafiet kontrolujú správne štarty jednotlivých členov družstva na svojej dráhe
9.2.7. Cieľový rozhodca
a) Cieľoví rozhodcovia sú dvaja alebo viacerí.
b) Sú umiestnení priamo nad cieľovou líniou tak, aby v každom okamžiku mali dobrý výhľad na 
dráhy a cieľovú líniu.
c) Určí poradia pretekárov v rozplavbe a predajú ho priamo do výpočtového strediska.
d) Dohliadajú na striedanie členov štafiet.
e) Nesmie v tom istom preteku vykonávať funkciu časomerača.
f) Rozhodnutie cieľových rozhodcov o umiestnení pretekárov má prednosť pred ručne nameranými 
časmi, ak je čas meraný na dráhe menej ako troma digitálnymi stopkami. 
Nedá sa podávať žiadna námietka, keď rozhodnutie oboch rozhodcov boli jednomyseľné. 
Ak sa cieľový rozhodcovia nemôžu na poradí pretekárov dohodnúť, 
rozhoduje o umiestnení hlavný rozhodca. 
V protokole potom bude za časom poznámka “CJD” (rozhodnutie hlavného rozhodcu).
SR:
Keď je poradie pretekárov určené cieľovými rozhodcami, je v protokole za časom 
pozn. CR ( rozhodnutie cieľových rozhodcov). Ak sa cieľoví rozhodcovia nemôžu na poradí  
pretekárov dohodnúť, rozhoduje o umiestení hlavný rozhodca. 
V protokole potom bude za časom poznámka HR – rozhodnutie hlavného rozhodcu.
Keď sa nedá s istotou určiť poradie v cieli, bude po dohode s hlavným rozhodcom určené poradie 
podľa nameraných časov.
9.2.8. Rozhodca pre štýl
a) Štýlový rozhodcovia sú dvaja.
b) Sú umiestnení na každej strane bazénu
c) Musia kontrolovať, či sú dodržované pravidlá pre plavecký štýl.
d) Musia kontrolovať, či je dodržovaná 15 m zóna po štarte a každej obrátke, 
mimo nich je zakázané plávanie pod vodou.
e) Túto kontrolu môžu vykonávať ich asistenti.
f) Všetky porušenia pravidiel musia bezprostredne oznámiť na podpísanom lístku hlavným 
rozhodcom. Tento lístok musí obsahovať: druh preteku, číslo rozplavby a číslo dráhy.
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9.2.9. Obrátkový rozhodca
a) Sú rozdelený pre každú dráhu hlavným rozhodcom.
b) Musí kontrolovať, či pretekár urobil obrátku v súlade s pravidlami.
c) V individuálnych pretekoch na 800 a 1500m ukazuje obrátkový rozhodca 
posledných 150 m.
d) Musí zaznamenať všetky porušenia pravidiel, na svoj lístok, podpísať ho a zaznamenať pretek, 
číslo dráhy a porušenie pravidiel. Tento lístok musí bezprostredne predať hlavnému rozhodcovi.
SR:
V individuálnych pretekoch nad 400 m ukazuje pretekárovi obrátkový rozhodca posledných 150 m 
(v 50 m bazéne) alebo 125 m (v 25 m bazéne), keď to nie je možné na strane štartu alebo bolo 
dohodnuté na porade vedúcich.
9.2.10. Hlásateľ
a) Má za povinnosť vyvolávať pretekárov a družstvá a predstaviť ich divákom
b) Oznamuje výsledky, keď nie je k dispozícii výsledkový tabuľa.
c) Poskytuje informácie o preteku tak, aby učinil súťaž zaujímavou. 
Ohlasuje  taktiež nové rekordy.
d) Je zodpovedný za vyhlasovanie všetkých diskvalifikácii.
SR:
Zvoláva pretekárov k predštartérovi.
9.2.11. Vedúci ceremoniálu
a) Organizuje prípravu medailí, kvetín a ostatných cien.
b) Dohliada na prípravu stupňov pre víťazov, hymien, ceremónii, vztyčovanie 
vlajok a organizuje ceremoniál vyhlasovania víťazov s predávaním medailí.
c) Zvoláva a zhromažďuje športovcov, funkcionárov a nositeľov medailí
v stanovenom poradí k vykonaniu ceremoniálu podľa protokolu.
9.2.12. Lekár
a) Je členom zboru rozhodcov.
b) Zaisťuje dohľad nad lekárskou kontrolou. Prítomnosť minimálne jedného lekára pri všetkých 
súťažiach v plávaní s plutvami je povinná.
c) Zodpovedá za všetky zdravotné, hygienické a lekárske otázky (poskytnutie pomoci 
v prípade nebezpečenstva, spolupráca pri príprave časového rozvrhu a jedálničku, 
zdravotná kontrola ubytovní, kontrola lekárskych osvedčení, antidopingová kontrola atď.)
d) Pred každým pretekom musí skontrolovať funkciu nevyhnutného lekárskeho vybavenia.
e) Lekárske kontroly môžu byť vykonané kedykoľvek počas preteku.
9.3. Podstata rozhodovania rozhodcov: 
Rozhodcovia vykonávajú svoje rozhodnutia samostatne a nezávisle jeden na druhom, 
každopádne v súlade s medzinárodnými pravidlami CMAS pre plávanie s plutvami.
9.4. Manažment preteku
9.4.1. Riaditeľ preteku
a) Je menovaný organizačným výborom.
b) Zastupuje organizačný výbor súťaže.
c) Je zodpovedný za organizáciu súťaže, ubytovacie, stravovacie, dopravné,
a ďalšie záležitosti týkajúce sa súťaže.
d) Úzko spolupracuje s hlavným rozhodcom a komisárom CMAS.
SR:
Riaditeľ preteku spolupracuje s hlavným rozhodcom a komisárom ZPS.

10. Rekordy
10.1. Svetové a kontinentálne rekordy sú uznávané pre obe pohlavia v kategóriách “senior”
a “junior” v nasledujúcich disciplínach a tratiach:
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10.1.1. Plávanie s plutvami (SF):
• 50 m
• 100 m
• 200 m
• 400 m
• 800 m
• 1500 m
10.1.2. Štafety:
• 4 x 100 m
• 4 x 200 m
10.1.3. Plávanie na nádych (AP):
• 50 m
10.1.4. Plávanie pod vodou (IM):
• 100 m
• 400 m
• 800 m
SR:
V SR sú uznávané slovenské rekordy na rovnakých tratiach. 
Pre označenie sa používa miesto SF = PP a miesto AP a IM = RP.
10.1.5. Plávanie s roznožkami (BF):
• 50 m
• 100 m
• 200 m
10.2. Podrobné pravidlá pre štafety a rekordy pri medzičasoch
10.2.1. Štafety
Členovia štafety musia mať rovnakú štátnu príslušnosť.
Ak prvý pretekár v štafete vytvorí svetový alebo kontinentálny rekord na 100 m alebo 200 m, jeho 
výkon bude uznaný ako nový rekord.
Ak prvý pretekár štafety ukončí svoj úsek v rekordnom čase, jeho výkon nemôže byť zrušený ani 
neskoršou diskvalifikáciou jeho družstva pre porušenie pravidiel ostatnými členmi družstva, ktorí 
plávali po ukončení jeho úseku.

10.2.2. Rekordy pri medzičasoch
Ak pretekár v individuálnom preteku prekoná svetový alebo kontinentálny
rekord v medzičase dlhšej trate, bude jeho výsledok označený ako nový rekord.
SR:
Rekord môže byť uznaný len na 1. úseku trate tzn. od štartu k medzičasu (nie
na trati medzičas – medzičas). Pretekár pritom musí dokončiť predpísaným
spôsobom celú dĺžku preteku spoločnej rozplavby.
10.3. Druhy rekordov CMAS
• Svetový rekord
• Kontinentálny rekord
• Rekord svetového šampionátu
• Rekord kontinentálneho šampionátu
• Rekord Svetových hier
10.4. Svetové rekordy
Rekordy sú odsúhlasené CMAS len za nasledujúcich podmienok
10.4.1. Dĺžka bazénu musí byť 50 m a uznaná a potvrdená národnou federáciou.
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SR:
Slovenské rekordy seniorov a juniorov môžu byť uznané len v bazéne o dĺžke 50m. 
Na bazénoch o dĺžke 25m sú dosiahnuté len najlepšie výkony v jednotlivých kategóriách.
10.4.2. Časy musia byť zmerané oficiálnou automatickou elektronickou časomierou.
Tlačové záznam z elektronickej časomiery musí byť priložený. Pri zlyhaní automatickej časomiery 
je možné akceptovať výsledok poloautomatickej časomiery.
SR:
Pre uznanie slovenských rekordov a najlepších výkonov SR platí aj ručné
meranie. Čas však musí byť nameraný troma rozhodcami – viď 5.3.
10.4.3. Zápis o svetovom rekorde musí byť prevedený na oficiálnom formulári CMAS 
(viď príloha) poverenou osobou organizačného výboru súťaže a podpísaný hlavným rozhodcom 
zaručujúcim dodržanie všetkých pravidiel vrátane negatívneho dopingového testu.
SR:
Žiadosť pre uznanie slovenského rekordu sa podáva na oficiálnom formulári ZPS 
(príloha súťažného poriadku) na ZPS (predsedovi subkomisie rozhodcov)
– pri splnení podmienok podľa Súťažného poriadku bod 18.
10.4.4. Antidopingová kontrola je povinná u všetkých rekordov.
SR:
K uznaniu slovenského rekordu nie je potrebné vykonávať antidopingovú kontrolu.
10.4.5. Zhodnosť časov 
Časy, ktoré sú zhodné na 1/100 sekundy budú označené ako vyrovnaný rekord a pretekári, ktorý 
dosiahli rovnakého času, budú označení ako “spoludržitelia  rekordu”. 
Za svetový alebo kontinentálny rekord môže byť uznaný len čas víťaza preteku. 
V prípade nerozhodného výsledku na 1. mieste v jednej rozplavbe, kde bol utvorený rekord, budú 
obidvaja pretekári označení ako “víťazi”.
SR:
Platí i pre uznanie slovenského rekordu.
10.4.6. Rekordy dosiahnuté mimo majstrovstiev sveta
10.4.6.1. Individuálny pokus o svetový rekord
V tomto prípade musí byť pokus vykonaný verejne a ohlásený verejným oznámením najmenej tri 
dni pred dátumom jeho vykonania.
SR:
Všetky rekordy musia byť dosiahnuté počas jedného preteku a musia sa konať verejne. 
Pretek musí prebehnúť podľa platných pravidiel. 
Pokus o rekord sa počas preteku nemusí ohlasovať.
10.4.6.2. Žiadosť o uznanie svetového alebo kontinentálneho rekordu musí byť predbežne ohlásená 
do kancelárie CMAS telegramom, telexom, telefaxom alebo e-mailom do 7 dní nasledujúcich po 
výkone.
SR:
Žiadosť o uznanie slovenského rekordu sa neohlasuje.
10.4.6.3. Po prijatí žiadosti o oficiálnom uznaní rekordu a po preverení, že informácie zapísané v 
žiadosti, vrátane negatívnej dopingovej kontroly sú správne, generálny sekretár CMAS potvrdí 
nový rekord, postará sa o zverejnenie tejto informácie a postará sa o predanie osobám, ktoré žiadosť 
poslali.
10.4.6.4. Keď CMAS prijal žiadosť o uznanie svetového alebo kontinentálneho rekordu, 
pošle národnej federácii pretekára diplom podpísaný prezidentom CMAS a prezidentom komisie 
plutvového plávania ako potvrdenie športovcovho výkonu.
SR:
Po prevzatí žiadosti o uznanie slovenského rekordu a po schválení ŠK ZPS je rekord oficiálne 
zaznamenaný do štatistík slovenských rekordov.
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10.5. Kontinentálne rekordy
Pravidlá uvedené v bode 10.4 platia s plnou účinnosťou okrem pravidla uvedeného v bode 10.4.4.
10.6. Rekordy majstrovstiev sveta, kontinentálnych majstrovstiev, svetových hier. 
Keď bol v priebehu týchto súťaži prekonaný najlepší čas, tento čas bude zaznamenaný 
ako nový rekord ak boli splnené ostatné podmienky napísané v pravidlách.
10.7. Národné rekordy
Národné rekordy sú uznávané CMAS, ak sú oficiálne na CMAS oznámené národnou federáciou a 
ak čas tohto rekordu nie je menší než čas svetového alebo kontinentálneho rekordu.

11. Príloha k medzinárodným pravidlám CMAS
11.1. Štartovné nasadenie
a) Priame finále (8.1.1.2.): Rozdelenie dráh pre bazén s 8 dráhami. Všetci účastníci sú rozdelený do 
skupiny 24 pretekárov a rozdeľovanie podľa nasledujúcej tabuľky (1=najrýchleší vstupný čas, 
2=druhý vstupný čas, 3= tretí vstupný čas, atď.).

Dráha 1 2 3 4 5 6 7 8
Posledná rozplavba 7 5 3 1 2 4 6 8
Predposledná rozplavba 15 13 11 9 10 12 14 16
Tretia rozplavba od konca 23 21 19 17 18 20 22 24
 ... ... 27 25 26 28 ... ...

b) Kvalifikačné rozplavby (8.1.1.3.): Rozdelenie dráh pre bazén s 8 dráhami pre 60 účastníkov. 
Účastníci sú rozdelení do skupín po 24 pretekárov a rozdeľovaný podľa nasledujúcej 
tabuľky(1=najrýchleší vstupný čas, 2=druhý vstupný čas, 3=tretí vstupný čas, atď.).

Dráha 1 2 3 4 5 6 7 8
Posledná rozplavba 19 13 7 1 4 10 16 22
Predposledná rozplavba 20 14 8 2 5 11 17 23
Tretia rozplavba od konca 21 15 9 3 6 12 18 24
Štvrtá rozplavba 43 37 31 25 28 34 40 46
Piata rozplavba 44 38 32 26 29 35 41 47
Šiesta rozplavba 45 39 33 27 30 36 42 48
Siedma rozplavba 55 53 51 49 50 52 54 56
Osma rozplavba ... ... 59 57 58 60 ... ...

11.2. Šablóna pre meranie monoplutvy

Obrázok č. 7 Obrázok č. 8
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11.3. Všetky oficiálne formuláre CMAS sú k dispozícii v dokumente “Postupy a povinnosti pre 
poriadanie majstrovstiev CMAS – Procedures and Obligations for the Organization of CMAS 
Championships”.
11.4. Internet: http://www.cmas.org/comspo/nap/

Všeobecné platné podmienky pre národné pravidlá SR:
1) V prípade, že znenie jednotlivých paragrafov z medzinárodných pravidiel nie je
upravené pre platnosť v SR, platí plné znenie medzinárodných pravidiel.
2) Súťažný poriadok je nedeliteľnou súčasťou národných pravidiel Slovenskej republiky
Tieto pravidlá platia od     01.01.2010. Všetky predchádzajúce vydania sú neplatné.

Na preklad boli použité medzinárodné pravidlá, ktoré boli odsúhlasené CMASom 24.3.2009:

INTERNATIONAL RULES
VERSION 2008/02

2008 ( CA 161 05/12/08)
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