
SPLOŠNO 

GA Prehiter start. SW 4.4 

GB Zavlačevanje starta. SW 4.1 

GC Nešportno obnašanje.  

GD Oviranje drugega plavalca. SW 10.7 

GE Plavalec ni plaval določene tehnike.  

GF Plavalec ni odplaval celotne razdalje.  

GG Plavalec ni končal tekme v isti stezi, kjer je začel. SW 10.3 

GH Plavalec je pri prsnem, hrbtnem oz. delfinu stopil na dno bazena. SW 10.4 

GI Plavalec je plaval v napačni stezi.  

GJ Plavalec uporablja nedovoljene pripomočke. SW 10.8 

GK Plavalec je odstopil.  

GL Plavalec se je vlekel za progo. SW 10.6 

GM Plavalec uporablja s strani FINA neodobrene kopalke. SW 10.8 

GN Plavalec uporablja več kot ene kopalke. SW 10.8 

GO Plavalec uporablja trakove brez predhodnega zdravniškega potrdila. SW 10.8 

PROSTO 

FrA Plavalec se ni dotaknil zidu pri obratu oz. pri prihodu v cilj. SW 5.2 

FrB Del plavalčevega telesa ni predrl vodne gladine na ali pred 15 m po startu ali obratu. SW 5.3 

FrC Plavalec hodi oz. se odriva od dna bazena. SW 10.5 

HRBTNO 

BaA Prsti nog se oprijemajo žlebu bazena. SW 6.1 

BaB Del plavalčevega telesa ni predrl vodne gladine na ali pred 15 m po startu ali obratu. SW 6.3 

BaC Plavalec ni v hrbtnem položaju. SW 6.2 

BaD Plavalec se pri obratu oz. prihodu v cilj ni dotaknil zidu. SW 6.4 

BaE Po obratu plavalec ni v hrbtnem položaju. SW 6.4 

BaF Pri prihodu v cilj plavalec ni v hrbtnem položaju. SW 6.5 

BaG Med izvajanjem obrata v prsnem položaju: telo miruje  SW 6.4 

BaH Med izvajanjem obrata v prsnem položaju: udarci nog niso del obrata SW 6.4 

BaI Med izvajanjem obrata v prsnem položaju: zaveslaj ni del obrata SW 6.4 

BaJ Plavalec je popolnoma potopljen pri prihodu v cilj. SW 6.3 

PRSNO 

BrA Glava ni predrla vodne gladine, preden sta se roki v najširšem delu drugega zaveslaja 
obrnili navznoter. 

SW 7.1 

BrB Glava ni predrla vodne gladine pri vsakem ciklu. SW 7.4 

BrC Gibi rok niso istočasni in niso v isti vodoravni ravnini. SW 7.3 

BrD Gibi nog niso istočasni in niso v isti vodoravni ravnini. SW 7.4 

BrE Dlani nista potisnjeni naprej na, pod ali nad vodno gladino. SW 7.3 

BrF Komolca sta nad vodno gladino. SW 7.3 

BrG Stopala niso obrnjena navzven v potisnem delu udarca. SW 7.5 

BrH Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko oz. ne istočasno z 
obema. 

SW 7.6 

BrI Telo ni v prsnem položaju na začetku prvega zaveslaja po startu oz. obratu. SW 7.2 

BrJ Izvajanje škarjastih, izmeničnih ali delfinovih udarcev navzdol. SW 7.5 

BrK Cikel tehnike ni zaveslaj, ki mu sledi udarec. SW 7.2 

BrL Plavalec je po startu ali obratu naredil dva ali več delfinovih udarcev. SW 7.1 

BrM Delfinov udarec, ki mu ne sledi prsni udarec. SW 7.1 



DELFIN 

BfA Del plavalčevega telesa ni predrl vodne gladine na ali pred 15 m po startu ali obratu. SW 8.5 

BfB Plavalec je po startu oz. obratu pod vodo naredil več kot en zaveslaj. SW 8.5 

BfC Telo ni v prsnem položaju. SW 8.1 

BfD Roki ne gresta sočasno nazaj oz. naprej. SW 8.2 

BfE Roki ne gresta naprej nad vodno površino. SW 8.2 

BfF Gibanje nog ni izvedeno na enak način. SW 8.3 

BfG Pri obratu ali prihodu v cilj se je plavalec dotaknil zidu z eno roko ali pa ne istočasno 
z obema. 

SW 8.4 

BfH Plavalec se pri obratu oz. prihodu v cilj ni dotaknil zidu. SW 10.4 

BfI Gibanje rok skozi tekmo ni stalno.  

BfJ Med zaporednima zaveslajema več kot en prsni udarec.  

MEŠANO - POSAMIČNO 

IMA Prosto odplavano kot prsno, hrbtno oz. delfin. SW 9.2 

IMB Nepravilno zaporedje tehnik. SW 9.1 

IMC Kršitev tehnike – uporabite kodo posamezne tehnike  

ŠTAFETE 

RA Prehiter start # (RA#). SW 10.11 

RB Nepravilno zaporedje tehnik. SW 9.3 

RC Vrstni red plavalcev v štafeti ni enak prijavljenemu. SW 10.13 

RD Plaval je neprijavljeni plavalec. SW 10.13 

RE Kršitev tehnike – uporabite kodo posamezne tehnike ter oznako plavalca #(RE#)   

RF V vodo je skočil plavalec, ki ni na vrsti za plavanje, in vsi plavalci vseh štafet še niso 
priplavali do cilja. 

SW 10.12 

 


