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Ramowy plan zajęć w ramach kursu na uprawnienia sędziego okręgowego pływania kl. II 

 
Dzień 1. 

Sobota 20 listopada 2021 r. 
1.  9:00-10:30 Blok nr 1 

 
Zagadnienia: 

- Wprowadzenie do sędziowania pływania;  
- Klasy sędziowskie - wymagania;  
- Organizacja sportu pływackiego w Polsce i na świecie (FINA, LEN, PZP) wraz z rysem historycznym;   
- Rola i znaczenie przepisów FINA, PZP i Kodów dyskwalifikacyjnych;  
- Regulamin Kolegium Sędziów PZP 
- Budowa i oznakowanie pływalni;  
- Funkcje, skład i obowiązki komisji sędziowskiej;  
- Najczęstsze błędy przy wykonywaniu określonych funkcji sędziowskich;  
- Odprawa komisji sędziowskiej przed i po zawodach;  
- Zasady i sposoby pomiaru czasu – pomiar cyfrowy ręczny, półautomatyczny i automatyczny 
- Obowiązki organizatora zawodów (w tym zabezpieczenie medyczne);  
- Podsumowanie 1. Dnia kursu.  

2. 10:45-12:15 Blok nr 2 
 

3. 12:30-14:00 Blok nr 3 
 

4. 14:00-15:00 Przerwa 
 

5. 15:00-16:30 Blok nr 4 
 

6. 16:45-18:15 Blok nr 5 
 

Dzień 2. 
Niedziela 21 listopada 2021 r. 

1.  9:00-10:30 Blok nr 6 
 

Zagadnienia: 
- style pływackie (dowolny, grzbietowy, klasyczny, motylkowy, zmienny);  
- zasady wykonywania nawrotów i zakończenia wyścigu przy poszczególnych stylach;  
- sztafety w stylu dowolnym i zmiennym; 
- procedura startu i komendy startowe w trakcie zawodów;  
- naruszenia przepisów i zasady wykorzystywania kodów dyskwalifikacyjnych;  
- podstawowa dokumentacja i druki stosowane w trakcie zawodów (karty i listy startowe, karta dyskwalifikacyjna); 
- protesty – zasady składania i rozpatrywania;  
- Podstawowe zasady ustanawiania rekordów;  
- Sposoby i zasady rozstawiania zawodników w wyścigach eliminacyjnych i finałowych; 
- Informacje o terminach i sposobie egzaminowania;  
- Zakres materiału na egzamin;  
- Podsumowanie 2. dnia kursu. 

2. 10:45-12:15 Blok nr 7 
 

3. 12:30-14:00 Blok nr 8 
 

4. 14:00-15:00 Przerwa 
 

5. 15:00-16:30 Blok nr 9 
 

6. 16:45-18:15 Blok nr 10 
 

 
 



 
Informacje techniczne: 

 
Wykładowca:   Marek Grzywacz - sędzia klasy związkowej PZP, sędzia międzynarodowy WPS, członek PKS WMOZP ds. szkolenia  
 
Platforma:    Google Meet 
Rekomendowana przeglądarka:  Google Chrome 
Wymogi sprzętowe: Wszyscy uczestnicy kursu powinni być wyposażeni w komputer, tablet lub smartfon z dostępem do Internetu. 
LINK: Link do szkolenia zostanie rozesłany do uczestników szkolenia, zgodnie z przekazaną listą mailingową.  
  
 

Dostęp w trakcie kursu do pływalni: 
 
Po zapewnieniu dostępu do pływalni, zajęcia będą uzupełnione o następujące elementy praktyczne:  

• Sposoby wyjścia komisji sędziowskiej (oficjalne i robocze) na nieckę pływalni;  
• Symulacja ustawienia i pracy sędziów na basenie w trakcie zawodów pływackich;  
• Pomiar czasu;  
• Omówienie budowy, oznakowania i sprzętu wokół niecki basenu na pływalni. 

 
 

Wyposażenie sali wykładowej: 
 

Nie dotyczy 
 
 
 
 
 


