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SW1    РАКОВОДЕЊЕ НА НАТПРЕВАРОТ 

 

SW1.1 Раководството на натпреварот именувано од раководните тела одлучува за сите работи 

кои со правилата не му се доделени на врховниот судија , судиите или другите службени 

лицаи има право да го одложи почетокот на натпреварот и дава директиви во склад со 

правилата за спроведување на натпреварот. 

 

SW1.2 На Олимписките Игри , Светските Првенства и FINA Светскиот Куп FINA Бирото ги 

одредува следниов минимален број на судии за раководење со натпреварот. 

- Врховен судија (2) 

- Супервизор на контролната соба (1) 

- Судија на стил (4) 

- Стартер (2) 

- Раководител на свртување (2 , 1 на секоја страна на базенот) 

- Судија на свртување ( 1 на секој крај на патеките) 

- Контролор на резултати (1) 

- Помошник стартер (2) 

- Спикер (1) 

SW1.2.1 За сите останати меѓународни натпревари , организаторот ќе го одреди истиот или 

помал број на судии , што во случај кога е тоа потребно , мора да биде одобрено од содветно 

регионално или меѓународно раководно тело. 

SW1.2.2 Доколку на располагање нема Автоматска електроника , мерењето го изведуваат 

главниот мерач , мерачи (1) на секоја патека и еден (1) дополнителен мерач. 

SW1.2.3 Доколку нема Автоматска електроника и мерачи на секоја патека , се користат 

главниот судија на влез во цел и судиите на влез во цел. 

 

SW1.3 На Олимписките Игри и Светските Првенства базенот и техничките уреди мора да бидат 

проверени и одобрени од делегатот на FINA заедно со членот на Техничкиот Пливачки 

Комитет. 

 

SW1.4 Доколку подводна видео опрема се користи од телевизија , опремата мора да биде  

далачински управувана која не смее на пливачите да им го попречува видното поле и правецот 

на движење а исто така несмее да ја смени конфигурацијата на базенот и да ги прекрие 

ознаките на базенот кои се според FINA пропозициите. 

 

 

  



                                                                                                            
 
 

SW2    СУДИИ 

SW2.1 Врховен судија  

SW2.1.1 Врховниот ја има целосната контрола и авторитет врз сите официјални лица, го 

одобрува нивното именување и им дава упатства за сите детали и правила кои се однесуваат 

на натпреварот. Врховниот судија мора се придржува кон сите правила и одлуки од страна на 

FINA и одлучува за сите прашање во врска со спроведување на актуелниот натпревар , 

дисциплини или трки , чие прецизно толкување не е со правилата поинаку одредено. 

SW2.1.2 Врховниот судија може да интервенира во секој момент од натпреварот како би 

обезбедил спроведување на FINA ,и одлучува за сите примедби во врска со дисциплината која 

е во тек. 

SW2.1.3 Доколку има судии за влез во цел а нема по три(3) дигителни часовници ,Врховниот 

судија го одредува редоследот доколку тоа е потребно.Доколку на располагање има 

Автоматски уред за судење и доколку исправно работи ќе се користи според SW 13.  

SW2.1.4 Врховниот судија на сите судии кои се потребни за одржување на натпреварот им 

наложува да бидат на своите места. Тој ги одредува замените за секој кој е одсутен , 

неспособен за работа и неефикасен на натпреварот. Исто така одредува и дополнителни судии 

доколку смета дека тоа е и потребно. 

SW2.1.5 Со серија кратки свирење Врховниот судија ги повикува пливачите да ја соблечат 

облеката( освен купаќите), а со долг свиреж им наложува дека мора да ја заземат својата 

позиција на стартниот блок ( за грбно или штафетата во мешан стил одма да влезат во вода) . 

Со вториот долг свиреж Врховниот судија им дава знак на пливачите во грбно и за штафетата 

во мешан стил веднаш да завземат стартна положба. Кога пливачите и судиите се спремни за 

старт Врховниот судија мора да ја испружи раката кон Стартерот, давајќи до знаење дека 

пливачите се под контрола на Стартерот. Раката останува испружена положба се додека не се 

даде стартен сигнал. 

SW2.1.6 Дисквалификацијата за стартување пред стартниот сигнал мора да е уочена и 

потврдена и од Стартерот и од Врховниот судија. 

SW2.1.7 Врховниот судија мора да го дисквалификува секој пливач за било каков прекршок на 

правилата кој тој лично ги уочил. Врховниот судија може да дисквалификува секој пливач за 

прекршок за кој го известиле други овластени судии. Сите дисквалификации се во надлежност 

на Врховниот судија. 

 

SW2.2  Супервизор  

SW2.2.1 Супервизорот го контролира Автоматското мерење на времето , вклучувајќи и преглед 

(backup) на мерењата кои ги снимила камерата. 

SW2.2.2 Супервизорот е одговорен за проверка на резултатите кои ги обработил компјутррот. 



                                                                                                            
 
SW2.2.3 Супервизорот е одговорен за проверка на извештаите за измените во штафетите и го 

известува Врховниот судија за предвремените измени во штафетите. 

SW2.2.4 Супервизорот може да прегледа видео снимка која се користи за (backup-timing) како 

би потврдил предвремена измена. 

SW2.2.5 Супервизорот ги проверува одјавите после квалификациите или финалето , ги зпишува 

резултатите во службените формулари , ги запишува новопостигнатите рекорди и доколку е 

потребно прави бодување. 

 

SW2.3     Стартер 

SW2.3.1 Стартерот мора да има целосна контрола над пливачите од моментот кога Врховниот 

судија му ги препушта ( SW 2.1.5) па се до почетокот на трката. Стартот се дава согласно со 

SW4. 

SW2.3.2  Стартерот пријавува кај Врховниот судија пливач кој го одолговлекува стартот, 

намерно не извршува наредби или за било какво недолично однесување за време на 

стартот.Само Врховниот судија може да дисквалификува пливач за одолговлекување на 

стартот , неизвршување на наердби и недолично однесување. Ваква дисквалификација не се 

впишува како неправилен старт. 

SW2.3.3 Стартерот е овластен да одлучи дали стартот е правилен , а таа одлука може да ја 

промени само Врховниот судија. 

SW2.3.4 За време на давање на стартот Стартерот стои од страна на базенот приближно 5м од 

ивицата на базенот , така да мерачите можат да го видат (чујат) ,а пливачите да го чујат 

сигналот за старт. 

 

SW2.4    Помошник стартер 

SW2.4.1 Помошникот стартер ги распоредува пливачите пред почеток на секоја трка. 

SW2.4.2 Го известува Врховниот судија за сите прекршоци во врска со рекламите ( GR 6) и 

доколку прозваниот пливач не е присутен. 

 

SW2.5      Раководител на судиите на свртување  

SW2.5.1  Раководителот на судиите на свртување е одговорен судиите на свртување да ја 

извршуваат својата должност за време на натпреварот. 

SW2.5.2 Доколку се случи неправилност , прима пријви од судиите на свртување и одма ги 

предава на Врховниот судија. 

 

SW2.6     Судија на свртување 



                                                                                                            
 
SW2.6.1 Судиите на свртување мора да бидат поставени по еден (1) на секоја патека од двете 

страни на базенот, за да со сигурнос следи дали пливачите според правилата ги комплетно го 

извршуваат стартот , свртувањето и влезот во целта. 

SW2.6.2  Секој Судија на свртување проверува дали пливачите постапуваат во склад со 

правилата за свртување, од почеток на последниот завеслај пред да го допре ѕидот на 

свртувалштето , па се до завршување на првиот завеслај при свртувањето( освем на градно до 

завршување на вториот завеслај).  

SW2.6.3 Судиите на свртување на стартната страна од базенот проверуваат дали пливачите 

постапуваат согласно правилата од стартот до завршување на првиот завеслај(освем на градно 

до завршување на вториот завеслај).  

SW2.6.4 Судиите на свртување на целната страна на базенот проверуваат дали пливачите ја 

завршуваат трката согласно содветните правила. 

SW2.6.5 При свртувањето на грбно нозете не смеат да се користат се до веаќање на положбата 

на телото на грб. 

SW.2.6.6 Во дисциплините на 800м и 1500м слободно секој судија на свртување на страната на 

базенот спротивно од целта, ги регистрира сита испливани делници и го информира пливачот 

со покажувајќи му картони бројачи на делници . Може да се користи полуелектронска опрема 

вклучително и подводен дисплеј. 

SW2.6.7 Секој судија на целната страна на базенот на дисциплините 800м и 1500м слободно ги 

регистрира сите испливани должини и дава сигнал за потсетување со што го информира 

пливачот  дека треба да исплива уште две должини 5м пред свртувањето и се повторува по 

свртувањето се додека пливачот не помине 5м. Сигналот се дава со свирче или со ѕвоно. 

SW2.6.8 Секој судија на свртување од целната страна на базенот во штафетните трки , одлучува 

дали пилвачот кој старува со нозете е во допир со стартната платформа додека другиот пливач 

влегувајќи  во цел го допира ѕидот. Доколку има автоматски уред за контрола на измена се 

користи во склад со SW 13.1 

SW 2.6.9 Судиите за секоја повреда на правилата известуваат на потпишано ливче,наведувајќи 

ја дисциплината , бројот на групата, бројот на патеката и прекршокот кој е направен и го 

предаваат на раководителот на свртувањето а тој го проследува до Врховниот судија. 

 

SW2.7    Судија на стил 

SW2.7.1  Судиите на стил се поставуваат на двете страни на базенот. 

SW2.7.2  Судиите на стил надгледуваат дали се почитуваат правилата за стил во дисциплината 

која се плива и ги надгледуваат свртувањата и влезовите во цел како би помогнале на судиите 

на свртување. 

SW2.7.3 Судиита на стил за секоја неправилност го известува Врховниот судија на потпишано 

ливче наведувајќи ја дисциплината бројот на групата и бројот на патеката и прекршокот кој е 

направен. 



                                                                                                            
 
 

SW.2.8   Главен мерач на време 

SW2.8.1  Главниот мерач ги распоредува останатите мерачи на местата и на патеките за кои се 

одговорни. Сепрепорачува по три мерачи на секоја патека. Ако не се користи автоматска 

опрема за мерење се одредуваат два додатни мерачи , од кои секој може да го замени 

мерачот чија штоперица  не се вклучила или запрела за време на трката односно од било која 

причина не е во состојба да го мери времето. Кога се користи дигитален часовник , крајното 

време и распоредот се одредува според измереното време. 

SW2.8.2 Кога има само еден мерач на време по патека мора да има дополнителен мерач на 

време во случај на дефект на штоперицата. Покрај главниот мерач на време , дополнителниот 

мерач секогаш го регистрира времето на победникот во трката. 

SW2.8.3 Главниот мерач од сите мерачи ги собира ливчињата на кои се впишани времињата и 

доколку е потребно ги проверува нивните штоперици. 

SW2.8.4 Главниот мерач на картонот го запишува или го проверува времето за секоја од 

патеките. 

 

SW2.9    Мерачи на време 

SW2.9.1 Секој од мерачите го мери времето во патеката на која е распореден во согласност со 

правилото SW.11.3 . Раководството на натпреварот има должност да ја провери точноста на 

штопериците. 

SW2.9.2 Секој од мерачите ја вклучува штоперицата на стартниот сигнал а ја запира кога 

пливачот во неговата патека ќе ја заврши трката. Доколку главниот мерач тоа го бара од нив 

мерачите ќе ги запишуваат меѓувремињата на дисциплините подолги од 100м . 

SW2.9.3 Веднаш по трката мерачите ги запишуваат времињата од своите патеки во картонот и 

го даваат на главниот мерач на верме а доколку е потребно ги даваат штопериците на увид. 

Штопериците мора да се ресетираат кога ќе се слушне краткиот свиреж на Врховниот судија 

кој означува почеток на нова трка. 

SW2.9.4 Доколку не се користи дополнителен резервен видео систем, може да се јави потреба 

од поставување на комплетен состав на мерачи и покрај тоа што се користи автоматски систем 

за мерење. 

 

SW2.10    Главен судија на влез во цел 

SW2.10.1 Главниот судија на влез во цел ги распоредува судиите на влез во цел на нивните 

позиции и патеки. 

SW2.10.2 По трката главниот судија на влез во цел во цел ги собира потпишаните ливчиње од 

судиите на цел го одредува редоследот и го проследува до врховниот судија. 



                                                                                                            
 
SW2.10.3 Доколку за редоследот на влез во цел се користи Автоматски систем за судење , 

главниот судија на влез во цел по секоја трка го известува врховниот судија за редоследот на 

пливачите во трката што го забележил системот. 

 

SW2.11   Судија на влез во цел  

SW2.11.1 Судиите на влез во цел се поставени на подигната платформа во линаја со целта, така 

што во секој момент имаат јасен поглед на базенот и целната линија , сем доколку не 

опслужуваат автоматски систем за судење на патеките кои што им се доделени , при тоа го 

притискаат копчето на крајот од трката.  

SW2.11.2 По секоја трка судијата на влез во цел го одредува и известува за редоследот на 

пливачите. Судиите за влез во цел кои раководат со систем во исто време не можат да бидат и 

мерачи на време. 

 

SW2.12    Записничка маса  

SW2.12.1 Главниот контролор на резултатите е одговоренза проверка на резултатите 

обработени во компјутерот или резултатите и редоследот за секоја трка добиени од Врховниот 

судија .Контролорот потврдува дека Врховниот судија ги потпишал резултатите . 

SW2.12.2 Главниот контролор на резултати ги проверува објавите после квалификациите или 

финалните трки , ги внесува резултатите во службените белешки , ги запишува 

новопоставените рекорди и кога е потребно прави бодување. 

 

SW2.13     Носење на судиски одлуки  

SW2.13.1 Судиите своите одлуки ги носат самостојно и независно еден од друг, сем 

доколку поинаку е предвидено во правилата за пливање. 

 

 

 

 


