
 

 

 

Правила змагань з плавання на відкритій воді
 

         ПВВ 1      ВИЗНАЧЕННЯ

 

         ПВВ 1.1  ПЛАВАННЯ НА ВІДКРИТІЙ ВОДІ – це будь-які змагання, що
відбуваються на річках, озерах, в океанах або водних каналах за виключенням
змагань на 10км.

        ПВВ 1.1.1 МАРАФОНСЬКЕ ПЛАВАННЯ – визначається як заплив на 10км
в змаганнях на відкритій воді.

         ПВВ 1.2 Віковий ценз на всі змагання на відкритій воді є хоча б 14 років.
Вік учасників змагань визначається станом, як на 31 грудня року проведення
змагань.

 

         ПВВ 2         СУДДІ

 

        Наступні судді мають бути призначені для проведення змагань з плавання
на відкритій воді:

Головний рефері (один на заплив) 

Рефері (мінімум 2, додаткові Рефері – пропорційно заявлених запливів)

Головний суддя

Головний суддя-хронометрист та 2 судді-хронометристи

Головний суддя на фініші та 2 судді на фініші

Відповідальний за безпеку

Відповідальний за медичне забезпечення

Відповідальний за дистанцію

Суддя при учасниках

Судді на дистанції (один на кожного учасника) за винятком змагань на 10км
або менше

Судді на поворотах (по одому на кожному повороті)

Суддя на платформі для харчування (якщо використовується платформа для
харчування) 

Стартер



Інформатор

Суддя-секретар

Примітка:  Суддя  не  може  виконувати  більше  ніж  одну  функцію
одночасно.                                                            

Суддя може взяти на себе іншу функцію після повного завершення попередньої.

 

 

 

 

       ПВВ 3       ОБОВ’ЯЗКИ СУДДІВ

 

               ГОЛОВНИЙ РЕФЕРІ:

       ПВВ  3.1 має  повний  контроль  та  повноваження  над  усіма  суддями,
призначає та інструктує їх стосовно всіх специфічних особливостей та правил,
пов’язаних  зі  змаганнями.  Рефері  має  дотримуватися  всіх  правил  і  рішень
організатора  змагань  та  вирішує  всі  питання  стосовно  проведення  змагання,
якщо правилами не передбачається інше.

       ПВВ  3.2 має  право  втручатися  в  змагання  на  будь-якому  етапі,  щоб
переконатися, що дотримуються правила FINA.

            ПВВ 3.2.1 у випадку небезпечних умов що загрожують безпеці плавців та
суддів, разом з Відповідальним за безпеку він може припинити заплив.

        ПВВ 3.3  розглядає усі протести, що відносяться до перебігу змагань.

        ПВВ 3.4 виносить рішення у випадках, коли рішення суддів та зафіксований
час не збігаються.

        ПВВ 3.5 сигналізує плавцям піднятим прапором та короткими свистками
про  наближення  старту  та,  коли  все  готово,  вказує  прапором  стартеру,  що
змагання можна розпочинати.

         ПВВ  3.6 дискваліфікує  плавця  за  будь-яке  порушення  Правил,  яке  він
особисто спостерігав або про яке йому було повідомлено іншими суддями.

 ПВВ 3.7  має бути впевненим щодо наявності усіх суддів для проведення
змагань на  призначених постах.  Він  може призначити заміну  для  будь-якого
відсутнього, неспроможного діяти або некомпетентного. Він може призначити
додаткових суддів, якщо вважає це необхідним.

         ПВВ  3.8 отримує  усі  доповіді  перед  стартом  запливу  від  Судді  при
учасниках, Судді на дистанції та Відповідального за безпеку. 

 

               РЕФЕРІ:



          ПВВ 3.9  має повноваження втручатися у змагання на будь-якому етапі з
метою забезпечення дотримування Правил. 

         ПВВ 3.10 дискваліфікує будь-якого плавця за будь-яке порушення Правил,
що він особисто спостерігав.     

 

                СТАРТЕР:

         ПВВ  3.11 надає  старт  запливу  у  відповідності  до  ПВВ 4 за  командою
Головного рефері.

 

                 ГОЛОВНИЙ СУДДЯ-ХРОНОМЕТРИСТ:

         ПВВ 3.12 призначає щонайменше  двох хронометристів на їх  позиції  на
старті та на фініші.

         ПВВ 3.13 забезпечує звірку часу з офіційним годинником для синхронізації
годинників усіх хронометристів за 15 хвилин до початку змагань.

          ПВВ 3.14  збирає у всіх суддів-хронометристів карточки із записом часу
кожного плавця, та, в разі необхідності, перевіряє їх годинники.

         ПВВ 3.15 записує або перевіряє офіційний час на картці кожного плавця.

 

                  СУДДЯ-ХРОНОМЕТРИСТ:

        ПВВ 3.16 фіксує час кожного призначеного плавця. Годинники мають бути з
пам’яттю  та  можливістю  роздрукувати  час  і  повинні  бути  сертифіковані
належним чином Оргкомітетом.

        ПВВ 3.17 вмикає свій годинник за стартовим сигналом та  зупиняє його
відповідно до настанов головного судді-хронометриста.

         ПВВ 3.18  негайно після кожного фінішу записує час та номер плавця на
картку та передає її Головному судді-хронометристу

        Примітка:  при  використанні  автоматичного  суддівського  обладнання,
додатково повинна використовуватися також і ручна реєстрація часу.

        

                   ГОЛОВНИЙ СУДДЯ НА ФІНІШІ:

        ПВВ 3.19  призначає кожного суддю на позицію.

         ПВВ 3.20  фіксує та розповсюджує будь-яке рішення, отримане від рефері
протягом змагань. 

        ПВВ 3.21 після  запливу  збирає  підписані  результати  від  кожного  судді,
встановлює  результати  і  місця,  що  має  бути  направлено  безпосередньо  до
головного рефері.

 



                   СУДДІ НА ФІНІШІ (три):

        ПВВ 3.22 розміщуються на лінії фінішу так, щоб вони весь час мали добрий
огляд фінішу.

        ПВВ 3.23 після  кожного фінішу записують  місця  плавців  відповідно  до
призначень.

        Примітка:  судді  на  фініші  не  можуть  працювати  суддями-
хронометристами на одному запливі.

 

                    СТАРШИЙ СУДДЯ НА ДИСТАНЦІЇ  :

         ПВВ 3.24     призначає човен супроводу для кожного судді на дистанції та
інструктує їх щодо обов’язків.

        ПВВ  3.25     записує  та  передає  рішення,  отримані  від  Рефері  протягом
змагань.

        ПВВ 3.26   після запливу збирає від кожного судді на дистанції підписані   
форми щодо їх спостережень під час запливу, що направляються безпосередньо
Головному рефері.      

 

                    КОЖЕН СУДДЯ НА ДИСТАНЦІЇ:

         ПВВ  3.27 розміщуються  у  човні  супроводу  (де  це  можливо),  за
жеребкуванням перед стартом так, щоб постійно була можливість стежити за
призначеним йому плавцем (плавцями).

         ПВВ 3.28 весь час забезпечує дотримання правил змагань, письмово фіксує
порушення та, при першій можливості, доповідає про них Рефері.

         ПВВ 3.29 має право відкликати плавця з води після закінчення ліміту часу
за вказівкою Рефері.

         ПВВ  3.30 слідкує  за  тим,  щоб  призначений  йому  плавець  не  отримав
несправедливу  перевагу  або  не  здійснив  порушення щодо іншого плавця  та,
якщо вимагає ситуація, інструктує плавця, щоб він не заважав іншому плавцю.

 

                   СУДДІ НА ПОВОРОТІ:

        ПВВ 3.31 розміщуються таким чином, щоб стежити за виконанням усіма
плавцями  поворотів  на  дистанції,  як  зазначено  у  регламенті  змагань  та
відповідно до вказівок, наданих на передстартовій нараді.

        ПВВ 3.32 записують будь-які порушення на поворотах у суддівську картку,
вчасно  позначають  порушення  сигналами  свистку,  після  чого  негайно
повідомляє Головного рефері щодо порушення.

        ПВВ 3.33 відразу після закінченні змагань передають підписану суддівську
картку до головного Старшого судді на дистанції.



 

                ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА БЕЗПЕКУ:

        ПВВ 3.34 відповідає перед Рефері за всі аспекти безпеки, що відносяться до
проведення змагань.

        ПВВ 3.35 перевіряє дистанцію в цілому, звернувши особливу увагу на зони
старту і фінішу, щодо безпеки, придатності до змагань та відсутності будь-яких
перешкод.

        ПВВ  3.36 відповідає  за  наявність  достатньої  кількості  моторних
рятувальних  човнів  під  час  змагань  з  тим,  щоб  забезпечити  плавцям  повну
безпеку разом з човнами супроводу.

        ПВВ  3.37 до  початку  змагань  забезпечує  всіх  спортсменів  схемою
припливів і відливів, течій, що ясно вказує час їх зміни за маршрутом і показує
вплив припливів/відливів або течій на просування плавця на дистанції.

        ПВВ  3.38 разом  з  відповідальним  за  медичне  забезпечення  повідомляє
рефері,  якщо,  на  їхню думку,  умови  для  проведення  змагань  неприйнятні,  і
надає рекомендації щодо зміни маршруту або формату проведення змагань.

 

                  ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

        ПВВ 3.39 відповідає перед рефері за всі медичні питання, що стосуються
змагань та учасників.

        ПВВ 3.40 інформує місцеві  медичні  установи щодо сутності  змагань та
забезпечує, щоб будь-які постраждалі особи могли бути доставлені до медичних
закладів у найкоротший термін.

         ПВВ 3.41  разом з відповідальним за безпеку повідомляє рефері, якщо, на
їхню думку, умови для проведення змагань неприйнятні, і надає рекомендації
щодо зміни маршруту або формату проведення змагань.

                  

              ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ДИСТАНЦІЮ:

       ПВВ  3.42 відповідає  перед  Оргкомітетом  щодо  належного  обстеження
дистанції.

       ПВВ 3.43 забезпечує належне позначення зон старту і фінішу та правильну
установку всього обладнання, його придатність і робочий стан.

       ПВВ  3.44 має  переконатись,  що  всі  позначки  поворотів  правильно
встановлені та укомплектовані ще до початку змагань.

       ПВВ 3.45 разом з Рефері та Відповідальним за безпеку перевіряє дистанцію
і позначки перед початком змагань.

       ПВВ 3.46 має  переконатись,  що Судді  на  поворотах  на  своїх  місцях  до
початку змагань, та звітувати про це до Рефері.



 

                    СУДДЯ ПРИ УЧАСНИКАХ:

       ПВВ 3.47 збирає і готує учасників змагань до початку кожного запливу та
забезпечує готовність об’єктів на фініші до прийому усіх спортсменів.

       ПВВ 3.48 має переконатися,  що номер кожного учасника відповідає його
стартовому номеру, у всіх зрізані нігті на руках та ногах і вони не мають при
собі ніяких прикрас, включаючи наручні годинники.

       ПВВ 3.49 має переконатися щодо наявності всіх плавців в районі збору у
призначений час перед стартом.

       ПВВ 3.50 періодично інформує плавців і суддів про час, що залишився до
старту  аж  до  останніх  п'яти  хвилин,  після  чого  попередження  подаються
 щохвилини.

       ПВВ 3.51 відповідає за збереження одягу і екіпіровки учасників запливу та
його доставку із зони старту до зони фінішу.

       ПВВ  3.52 забезпечує  наявність  необхідних  речей  для  належного
самопочуття учасників, що виходять з води на фініші, якщо їх супроводжуючі у
цей час відсутні.

        

                       СУДДЯ–СЕКРЕТАР:

        ПВВ  3.53  фіксує  відмови  від  участі  у  змаганнях,  записує  результати  в
офіційні форми та веде підрахунок командної першості, де це необхідно.

        ПВВ  3.54 доповідає  про  будь-яке  порушення  до  Головного  рефері  на
підписаній картці з детальним описом події або порушення правил.

 

 

 

        ПВВ 4             СТАРТ

        ПВВ  4.1 Всі  змагання  у  відкритих  водах  повинні  починатися,  коли  всі
учасники знаходяться на зафіксованій платформі або стоять у воді на глибині,
достатній для плавання після старту.

               ПВВ 4.1.1 Коли старт виконується із зафіксованої платформи учасники
розташовуються на ній, як визначено жеребкуванням. 

        ПВВ 4.2 Суддя при учасниках має періодично інформувати плавців і суддів
про  час,  що  залишився  до  старту,  а  на  протязі  останніх  п'яти  хвилин
щохвилинними інтервалами.

         ПВВ 4.3  Коли кількість заявок передбачає проведення змагань окремо для
жінок і чоловіків, чоловічі запливи завжди мають стартувати перед жіночими.

         ПВВ 4.4 Стартова лінія має бути ясно позначена за допомогою навісної



апаратури або тимчасового обладнання на рівні води.

         ПВВ 4.5  Рефері зазначає про наближення часу подачі старту вертикально
піднятим прапором і  короткими сигналами свистка  та  вказує,  що виконання
старту переходить під контроль Стартера, вказавши на нього прапором.

         ПВВ 4.6 Стартер має знаходитися так, щоб його чітко бачили всі учасники.

                ПВВ  4.6.1  Після  команди  стартера  “На  старт”  учасники  повинні
негайно зайняти стартову позицію  на лінії старту , якщо не використовується
стартова платформа, або ставши принаймні однією ногою на передню частину
платформи.

                ПВВ 4.6.2  Стартер дає стартовий сигнал, коли він вважає, що всі плавці
готові.   

         ПВВ 4.7 Стартовий сигнал має бути звуковим і візуальним.

         ПВВ  4.8 Якщо,  на  думку  рефері,  будь-який  учасник  отримав  нечесну
перевагу на старті, такому спортсмену показується жовтий або червоний прапор
відповідно до ПВВ 6.3.

          ПВВ 4.9 Всі човни супроводження перед стартом мають розташуватися
так,  щоб  не  заважати  учасникам,  а  при  підборі  плавця  з  води  мають
маневрувати так, щоб не перетинати курс інших плавців.

          ПВВ 4.10 Не зважаючи на допустимість спільного старту чоловіків і жінок,
у  всіх  інших  відносинах  чоловічі  і  жіночі  запливи  повинні  відбуватися,  як
окремі змагання.

 

         ПВВ 5           МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗМАГАНЬ

         ПВВ 5.1 Світові  чемпіонати  і  змагання  FINA відбуваються у  відкритих
водах на 25км, 10км та 5км в місцях та за маршрутом, погодженим FINA.

          ПВВ  5.2 Дистанція  має  бути  в  щонайменшій  дії  течій,  припливів  та
відливів, у солоної або прісній воді.

           ПВВ 5.3  Відповідні місцеві служби охорони здоров'я та спасіння мають
підтвердити  придатність  місця  проведення  змагань,  з  урахуванням  чистоти,
прозорість води і безпеки плавання.

            ПВВ 5.4  Мінімальна глибина води в будь-якій точці дистанції має бути
1,40 метрів.

           ПВВ 5.5 Мінімальна температура води має бути 16˚С, а максимальна 31˚С.
Це  має  бути  перевірено  в  день  запливу,  за  2  години  до  старту,  в  середині
маршруту  на  глибині  40см.  Такий  контроль  має  відбуватися  в  присутності
комісії, що складається з наступних осіб: Рефері, член Оргкомітету та один із
тренерів команд, визначений під час технічної наради.

               ПВВ 5.5.1  Протягом запливу Відповідальний за безпеку має періодично
стежити за станом температури води. 



           ПВВ 5.6  Всі повороти та зміни курсу мають бути чітко позначені.  Буї у
місцях зміни курсу мають бути іншого кольору ніж буї на дистанції, 

           ПВВ 5.7  На всіх точках поворотів та зміни курсу мають знаходитися чітко
позначені  плоти  або  човни  з  суддями  на  поворотах  таким  чином,  щоб  не
заважати плавцеві огляду повороту.

           ПВВ  5.8 Усі  платформи  для  годування,  обладнання  та  суддівські
човни/платформи на поворотах мають бути закріплені нерухомо і не дрейфувати
під впливом течії, приливів/відливів чи вітру.

            ПВВ 5.9 Остання фінішна пряма має бути чітко позначена позначками
відмітного кольору.

           ПВВ 5.10 Фініш має бути чітко визначений на вертикальній площині.

 

           ПВВ 6                 ЗАПЛИВ

           ПВВ 6.1  Всі змагання на відкритій воді відбуваються вільним стилем,  а
плавці  мають повністю закінчити дистанцію, додержуючись усіх поворотних
буїв та меж дистанції.

            ПВВ 6.2  Судді на дистанції повинні вказати будь-якому плавцеві, хто, на
їхню думку, отримує нечесну перевагу, пливучи у створі човна супроводу, вийти
зі створу.

            ПВВ 6.3  Процедура дискваліфікації

                   ПВВ 6.3.1 Якщо, на думку Головного рефері або Рефері,  будь-який
плавець, або представник, що його супроводжує, або човен безпеки, створюють
перевагу,  заважаючи  іншому  учасникові,  вчиняючи  порушення  правил  або
створюючи навмисний  контакт  з  будь-яким  іншим плавцем,  застосовуються
наступні процедури: 

                                  1-ше порушення:

жовтий  прапор  та  картка  з  номером  плавця,  підняті  вгору,  означають  та
повідомляють плавцеві, що він порушив правила.

                                  2-ге порушення:

рефері піднімає червоний прапор та картку з номером плавця (ПВВ 3.6),  що
означає  та  інформує  плавця,  що  він  вдруге  порушив  правила.  Плавець
дискваліфікується.  Він має негайно покинути воду, дістатися човна,  що його
супроводжує, та не брати подальшої участі у запливі.

                 ПВВ 6.3.2 Якщо на думку рефері дія плавця, або супроводжувального
човна,  або  представника,  що  його  супроводжує,  розглядається  як
«неспортивна», рефері негайно дискваліфікує такого плавця.

            ПВВ  6.4 Супроводжувальний  човен  безпеки  має  маневрувати  таким
чином, щоб не заважати та не ставити себе попереду будь-якого плавця і  не
створювати нечесних переваг шляхом розміщення плавця у створі човна.



             ПВВ 6.5 Супроводжувальний човен безпеки має зайняти таку постійну
позицію, щоб плавець знаходився навпроти або попереду середини човна.

            ПВВ 6.6  Стояння на дні під час змагань не дискваліфікує плавця, але він
не має права ходити чи стрибати.

            ПВВ  6.7 За  винятком  ПВВ  6.6 плавці  не  можуть  отримувати  ніякої
підтримки від будь-яких зафіксованих або плаваючих об’єктів  та не повинні
навмисно  торкатись  чи  щоб  їх  торкалися  їхні  супроводжувальні  човни  або
особи.

                ПВВ 6.7.1  Надання очевидної допомоги плавцю будь-яким офіційним
медичним  працівником  має  завжди  переважати  офіційні  правила
дискваліфікації щодо «навмисного контакту» з плавцем (ПВВ 3.1).    

             ПВВ 6.8  Для запливів, де використовуються супроводжувальні човни, на
кожному супроводжувальному човні повинні бути: суддя на дистанції, особа за
вибором плавця та мінімальна команда, необхідна для керування човном.

                  ПВВ 6.8.1        Кожен супроводжувальний човен має містити номер плавця
на змаганнях так, щоб його добре було видно з кожного боку човна.

             ПВВ 6.9        Кожен човен безпеки має містити відповідний кваліфікований
персонал, що відповідає за безпеку та мінімальну кількість осіб для безпечного
управління судном.                  

             ПВВ 6.10 Плавцям не  дозволяється використовувати  чи вдягати  будь-
який  прилад,  що  може  допомогти  у  швидкості,  витривалості  чи  плавучості.
Можна використовувати окуляри, максимум дві (2) шапочки, затиск для носа та
беруши.

            ПВВ 6.11 Плавцям дозволяється використовувати змазку чи іншу подібну
речовину при умові, якщо її, за думкою рефері, не забагато.

            ПВВ  6.12 Супровід  плавця  іншою  особою,  що  перебуває  у  воді,  не
дозволяється.

             ПВВ 6.13 Інструктаж або  надання  порад  призначеним представником
плавця з  платформи для годування,  човна,  що   супроводжує,  –  дозволяється.
Користуватися свистком заборонено. 

            ПВВ 6.14 Під час годування, плавці можуть користуватися правилом ПВВ
6.6 при умові, що правило ПВВ 6.7 не порушується.

            ПВВ 6.15        З платформи для годування не можна скидати плавцеві будь-які
предмети,  харчування  включно.  Плавці  мають  отримувати  харчування
безпосередньо від своїх представників з жердини для годування або з рук.         

           ПВВ  6.16 Жердини  для  годування  не  повинні  мати  довжину  у
розгорнутому  вигляді  більш  5м.  З  них  не  повинно  звисати  ніяких  об'єктів
(мотузок, дроту), окрім ідентифікаційного прапора. Розміри такого прапора не
повинні перевищувати 30см х 20см.

             ПВВ  6.14  Всі  плавці  повинні  мати  змагальні  номери,  нанесені



водостійкими чорнилами на верхній частині спини, руках та кистях.

             ПВВ 6.15  Кожен супроводжувальний човен безпеки має містити на собі
номер так, щоб його було добре видно з кожного боку човна.

             ПВВ  6.17 На  усіх  змаганнях  мають  бути  наступні  часові  ліміти,
починаючи від фінішу першого плавця:

             15 хвилин на  5км (або  окремої  частини дистанції)  аж до 120 хвилин
максимального часового ліміту.   

заплив,  менший 25км – 30 хвилин; заплив 25км – 60 хвилин; заплив,  більший
25км – 120 хвилин.

                      ПВВ 6.17.1 Учасники, що не закінчили дистанцію у межах ліміту
часу, мають бути забрані з води, за винятком, якщо рефері дозволить учасникові
продовжити змагання поза лімітом часу, але йому не нараховуються очки і не
присуджуються призи.

            ПВВ 6.18 Скасування змагань при надзвичайній ситуації.

                    ПВВ 6.18.1 У разі скасування змагань на дистанції 10км або менше,
повторний старт призначається при першій же можливості.

                   ПВВ 6.18.2 У разі скасування змагань на дистанції більше 10 км, якщо
заплів  продовжувався  щонайменше  3  години провідний  спортсмен  проплив
щонайменше  ¾  дистанції,  розподіл  місць  реєструється  за  визначенням і
передається Головного  рефері.  Якщо  заплив  продовжувався  менше  ніж  3
години провідний  спортсмен  не  проплив  ¾  дистанції,  повторний  старт
призначається при першій же можливості.

            ПВВ  6.19-Укр.    Всі  плавці  повинні  мати  змагальні  номери,  нанесені
водостійкими чорнилами на верхній частині спини, руках та кистях.

 

             ПВВ 7              ФІНІШ ЗАПЛИВУ

             ПВВ  7.1 Зона,  що  веде  до  фінішу,  повинна  бути  обладнаний  добре
видимими низками буїв, які звужуються по мірі наближення до фінішної стінки.
На  підході  і  біля  входу  до  фінішного  створу  човни  супроводження  мають
зайняти  стаціонарні  позиції.  Тільки  спеціально  призначені  човни  можуть
заходити або перетинати створ фінішу.

             ПВВ  7.2 Фінішне  обладнання,  де  можливо,  повинно  являти  собою
вертикальну  стінку,  шириною  мінімум  5м,  закріплену,  якщо  необхідно,
плавучих  пристроям,  безпечно  встановленими  так,  щоб  не  пересуватися  під
впливом вітру, течії або сили торкання фінішу плавцем. Фініш плавців повинен
записуватися  з  кожної  сторони  та  зверху відеосистемою  з  режимами
уповільненого відтворення та повтору, забезпечену функцією реєстрації часу. 

                    ПВВ  7.2.1 Коли  використовується  автоматичне  вимірювальне
обладнання  для  виміру  часу  в  змаганнях  згідно  з  ПЛ  11,  до  нього  мають
обов’язково додаватися чіпи-транспондери, що здатні реєструвати відрізки часу



на дистанції. 

                      ПВВ 7.2.2  Всі учасники під час змагань обов’язково повинні мати на
зап’ястях  чіп-транспондер.  Якщо  плавець  загубив  транспондер,  суддя  на
дистанції  негайно  повідомляє  про  це  Рефері,  який  надає  необхідні  вказівки
відповідному судді, щоб той видав інший транспондер. Будь-який плавець, який
фінішує без транспондера, буде дискваліфікований.

            ПВВ 7.3 Судді на фініші та судді-хронометристи повинні розташуватися
таким чином, щоб добре бачити фініш весь час. Зона, де вони працюють, має
бути винятковою для їх роботи.

            ПВВ 7.4 Слід зробити все  для того,  щоб представники плавців могли
зійти з човнів та зустріти своїх плавців, що виходять з води.

           ПВВ 7.5  На виході з води деяким плавцям може знадобитися допомога.
До плавцям можна торкатися чи підтримати його у разі, якщо він цього дійсно
потребує або запрошує на таку допомогу.

            ПВВ 7.6  Член медичної команди має оглянути плавця після того, як той
вийде з води. 

            ПВВ 7.7 Після огляду медичним працівником плавцям має бути наданий
доступ до напоїв та годування.

 

 

 

Примітка:

червоним закреслено – вилучено з правил

блакитним – нові положення

 


