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D 1 Przepisy ogólne.
D 1.1 Zasady te obowiązują podczas wszystkich zawodów w skokach do wody, które
odbywają się według przepisów BL 9 i GR 10 (Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Świata),
BL 10 (Puchar Świata) oraz GR 10 (Mistrzostwa Świata Juniorów).
D 1.2 Wszystkie urządzenia do skoków do wody, włączając trampoliny i wieże, powinny
spełniać wymogi przepisów FINA dotyczące urządzeń i powinny zostać skontrolowane
i zaaprobowane przez delegata FINA oraz członka Komitetu Technicznego Skoków do
Wody, nie później niż 120 dni przed rozpoczęciem zawodów.
D 1.3 Jeżeli zawody w skokach do wody odbywają się na tym samym obiekcie wraz z inną
dyscypliną, wszystkie urządzenia przeznaczone dla skoków powinny być dostępne dla
zgłoszonych zawodników w dniach zawodów o ile w danym momencie nie odbywają się
zawody.
D 1.4 Zawodnicy młodsi niż 14 lat 31 grudnia w roku zawodów nie mogą być dopuszczeni
do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata czy Pucharach Świata.

D 1.5 Oznaczenia numerów skoków.
D 1.5.1 Wszystkie skoki są oznaczone za pomocą systemu numerycznego 3-ech lub 4-ech
cyfr i jednej litery.
D 1.5.2 Pierwsza cyfra określa grupę, do której należy skok:
1 - w przód
2 - w tył
3 - odwrotny
4 - odwrócony
5 – ze śrubami
6 - ze stania na rękach
D 1.5.3 Dla grupy skoków w przód, w tył, odwrotnych i odwróconych, jedynka (1), jako
druga cyfra oznacza, że skok jest wykonywany „w locie” . Gdy nie jest zaznaczona pozycja „
w locie „drugą cyfrą jest zero (0).
D 1.5.4 Trzecia cyfra określa liczbę wykonywanych półsalt: np. 1 = ½ salta, 9= 4 ½ salta, itp.
Kiedy jest więcej niż 4½ salta wtedy używamy czterech cyfr gdzie trzecia i czwarta cyfra
określa liczbę wykonanych półsalt. Np. 11 =5 ½ salta i skok jest zapisywany jako 1011.
D 1.5.5 Dla skoku z podporu (ze stania na rękach) druga cyfra oznacza grupę kierunku, do
której należy skok:
1 - w przód
2 - w tył

3 – odwrotny
D 1.5.6 Dla grupy skoków ze śrubami (skoki rozpoczynające się cyfrą 5), druga cyfra
oznacza grupę kierunku, tak jak w punkcie D 1.5.2.
D 1.5.7 W grupie skoków ze śrubami i z podporu czwarta cyfra oznacza liczbę półśrub
wykonywanych podczas skoku.
D 1.5.8 Litera na końcu numer skoku oznacza pozycję w jakiej dany skok jest wykonywany:
A - prosta
B - łamana
C - kuczna
D - dowolna
D 1.5.9 Pozycja dowolna oznacza każdą kombinację innych pozycji i jest ograniczona
w swoim użyciu w niektórych skokach ze śrubami

D 1.6 Stopień trudności.
D 1.6.1 Stopień trudności każdego skoku jest obliczany wg następującego wzoru (tabele dla
składowych wartości wzoru są podane w załączniku 1) i 3).
A + B + C + D + E = STOPIEŃ TRUDNOŚCI
D 1.6.2 Jako przewodnik, lista skoków wraz z obliczonymi dla nich stopniami trudności oraz
ich numerami dla skoków z trampoliny znajduje się w tabelach, w załączniku 2. Dla skoków
z wieży w tabelach w załączniku nr 4
D 1.6.3 Każdy skok, który nie znajduje się na liście w załączniku 2 lub 4, a będzie
wykonywany podczas zawodów, powinien otrzymać swój numer i stopień trudności, które
ustala się zgodnie z zasadami D 1.5 i D 1.6.
D 1.6.4 Przy obliczaniu stopnia trudności dla skoków ze śrubami, pozycję powinno się
ustalać w sposób następujący:




skoki z ½ salta ze śrubami ,mogą być wykonywane tylko w pozycji A, B, C
skoki z 1 lub 1½ salta ze śrubami ,mogą być wykonywane tylko w pozycji D
skoki z 2 lub więcej saltami ze śrubami-mogą być wykonywane tylko w
pozycji B lub C
 skoki ze stania na rękach z 1, 1½ lub 2 saltami i z jedną lub więcej śrubami mogą być wykonywane tylko w pozycji D
 skoki ze stania na rękach z 2½ lub więcej saltami i śrubami mogą być
wykonywane tylko w pozycji B lub C
D 1.6.5 Załączniki 1,2,3 i 4 zostały ustalone przez Biuro Techniczne Skoków do Wody FINA
( TDC FINA) i zaakceptowane przez Biuro FINA

D 2 Zawody
D 2.1 Postanowienia ogólne.
D 2.1.1 Kolejność zawodników powinna zostać określona przez losowanie przed
wszystkimi zawodami eliminacyjnymi. Losowanie powinno odbyć się na odprawie
technicznej przed zawodami eliminacyjnymi. Jeżeli to możliwe, losowanie powinno odbyć
się elektronicznie.
D 2.1.2 W zawodach półfinałowych, zawodnicy powinni startować w kolejności odwrotnej,
niż wskazuje lista rankingowa określona przez liczbę punktów zdobytych podczas
eliminacji. W przypadku remisu, kolejność startowa powinna zostać określona drogą
losowania zawodników z tą samą ilością punktów.
D 2.1.3 W zawodach finałowych, z wyjątkiem przypadku gdzie stosuje się system
turniejowy, zawodnicy powinni startować w odwrotnej kolejności, niż wskazuje lista
rankingowa określona przez liczbę punktów zdobytych podczas zawodów półfinałowych.
W przypadku remisu, kolejność startowa powinna zostać określona drogą losowania
zawodników z tą samą ilością punktów.
D 2.1.4 W zawodach rozgrywanych systemem turniejowym, zawodnicy powinni startować
we wszystkich pozostałych etapach w odwrotnej kolejności, niż wskazuje lista rankingowa
określona przez liczbę punktów uzyskanych w zawodach eliminacyjnych. W przypadku
remisu, kolejność startu powinna zostać określona drogą losowania zawodników z tą samą
ilością punktów. W przypadku remisu na ostatniej pozycji , dwóch zawodników skacze w
tym samych półfinale.
D 2.1.5 Ogólna liczba skoków w trakcie jednej sesji nie powinna przekroczyć 210.
W przypadku gdy liczba ta zostanie przekroczona, sesja powinna zostać podzielona na
dwie lub więcej części, o ile nie stosuje się podwójnego panelu sędziowskiego.
D 2.1.6 Jeżeli zawodnik nie jest w stanie brać udziału w zawodach na początku
jakiejkolwiek sesji, kolejny zawodnik z listy rankingowej kwalifikuje się do następnej sesji
tak aby była właściwa ilość zawodników w każdej sesji.
D 2.1.7 W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą ilość punktów,
ogłaszany jest remis dla tego konkretnego miejsca.
D 2.1.8 W konkurencjach indywidualnych, zawodnik z największą łączną liczbą punktów
zostaje ogłoszony zwycięzcą konkurencji. Pozostali zawodnicy zostaną sklasyfikowani wg
swoich ostatecznych punktów
D 2.1.9 W konkurencjach skoków synchronicznych i drużynowych (team events) , drużyna
z największą łączną liczbą punktów zostaje ogłoszona zwycięzcą konkurencji. Pozostałe
drużyny zostaną sklasyfikowane wg ich ostatecznych punktów
Procedura protestowa jest przedstawiona w GR 9.2.

D 2.2 Trampolina 1 m.
D 2.2.1 W czasie Mistrzostw Świata odbywają się zawody eliminacyjne i finałowe. Zawody
finałowe powinny być przeprowadzone w systemie turniejowym, według szczegółowych
zasad określonych przez Biuro rekomendowanych przez Komitet Techniczny Skoków do
Wody.
D 2.2.2 W finale powinno brać udział dwunastu (12) najwyżej sklasyfikowanych
zawodników w zawodach eliminacyjnych.

D 2.3 Trampolina 3 m i wieża 10 m.
D 2.3.1 Na Igrzyskach Olimpijskich i Mistrzostwach Świata powinny zawsze odbywać się
zawody eliminacyjne, półfinałowe i finałowe.
D 2.3.2 W półfinale powinno brać udział czołowych osiemnastu (18) zawodników
z zawodów eliminacyjnych, natomiast w finale winno znaleźć się czołowych dwunastu (12)
zawodników z zawodów półfinałowych.
D 2.3.3 Zawody eliminacyjne i finałowe stanowią odrębne konkursy i każde zaczyna się od
zerowej (0) ilości punktów.

D 2.4 Skoki synchroniczne – trampolina 3 m i wieża 10 m.
D 2.4.1 Powinny się odbyć zawody eliminacyjne i finałowe.
D2.4.2 W Mistrzostwach Świata, w finale powinno brać udział dwanaście (12) najlepszych
zespołów wyłonionych w rundzie eliminacyjnej.
D 2 .4.3 Zawody eliminacyjne i finałowe stanowią odrębne konkursy i każde zaczynają się
od zerowej (0) ilości punktów.
D 2.4.4 W przypadku Igrzysk Olimpijskich, jeżeli wymagane są zawody przed kwalifikacyjne
w celu ustalenia ilości drużyn, mogą się one odbywać oddzielnie, w ustalonych z góry
różnych miejscach, by ustalić drużyny, które się zakwalifikują.
D 2.5 Drużynowe skoki –kombinacja skoków z 3 metrowej trampoliny i 10 metrowej wieży
D 2.5.1 Tutaj rozgrywane powinny być tylko finały
D 2.6 Mix skoków synchronicznych z trampoliny 3m i wieży 10 metrowej
D 2.6.1 Tutaj rozgrywane powinny być tylko finały

D 3 Format zawodów.
D 3.1 Wszystkie zawody indywidualne i synchroniczne w skokach do wody mężczyzn
powinny składać się z sześciu (6) skoków.

D 3.2 Wszystkie zawody indywidualne i synchroniczne kobiet w skokach do wody powinny
składać się z pięciu (5) skoków.
D 3.3 Żaden skok o tym samym numerze nie powinien powtarzać się podczas serii sześciu
(6) lub pięciu (5) skoków.
D 3.4 Trampolina 1 m i 3 m – mężczyźni i kobiety.
D 3.4.1 W zawodach z trampoliny kobiet powinno wykonywać się pięć (5) skoków
z pięciu ( 5) grup bez limitu współczynnika trudności.
D 3.4.2 W zawodach z trampoliny mężczyzn powinno wykonywać się sześć (6) skoków z 5
grup (5) bez limitu współczynnika trudności,
D 3.5 Wieża – mężczyźni i kobiety.
D 3.5.1 W zawodach z wieży kobiet powinno wykonywać się pięć (5) skoków
z pięciu ( 5 ) grup bez limitu współczynnika trudności.
D 3.5.2 W zawodach z wieży mężczyzn powinno wykonywać się sześć (6) skoków
z pięciu ( 6 ) grup bez limitu współczynnika trudności.
D 3.5.3 Na wszystkich zawodach FINA (Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata,
Pucharach Świata oraz innych zawodach FINA, z wyjątkiem zawodów rozgrywanych
w grupach wiekowych) skoki mogą być wykonywane tylko z wieży o wysokości 10 m.
D 3.6 Skoki synchroniczne.
D 3.6.1 Zawody w skokach synchronicznych angażują dwóch zawodników wykonujących
skoki równocześnie z trampoliny lub wieży. Zawody są oceniane pod względem
indywidualnego wykonania skoku przez każdego zawodnika oraz pod względem
synchronizacji wykonania skoku przez obu zawodników
D 3.6.2 W Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Pucharach Świata oraz
Mistrzostwach Kontynentalnych muszą brać udział pary zawodników z tej samych
federacji.
D 3.6.3 Każde zawody kobiet i mix w skokach synchronicznych z trampoliny 3 metry i
wieży składają się z pięciu (5) rund skoków, z pięciu (5) różnych grup. Dwie (2) rundy
skoków z przypisanym współczynnikiem trudności 2,0 dla każdego skoku, bez względu na
ich formułę wartości i trzy (3) rundy skoków bez limitu współczynnika trudności. Wszystkie
skoki twarzą w przód powinny być wykonywane z rozbiegu.
D 3.6.4 Każde zawody w skokach synchronicznych mężczyzn z trampoliny 3 m i wieży
składają się z sześciu (6) rund skoków, z pięciu (5) różnych grup. Dwie (2) rundy skoków
z przypisanym współczynnikiem trudności 2,0 bez względu na ich formułę wartości i cztery

(4) rundy skoków bez limitu współczynnika trudności. Wszystkie skoki twarzą w przód
powinny być wykonywane z rozbiegu.
D 3.6.5 W każdej rundzie para zawodników musi wykonać ten sam skok (ten sam numer
skoku i ta sama pozycja).
D 3.7 Skoki Drużynowe ( Team diving )
D 3.7.1 W zawodach w skokach drużynowych bierze udział jedna kobieta i jeden
mężczyzna.
D 3.7.2 W każdych FINA zawodach powinno brać udział dwóch zawodników z tej samej
Federacji.
D 3.7.3 Każde zawody powinny składać się z (6) sześciu różnych skoków z (6) sześciu
różnych grup. Dwa (2) skoki z zapisanym współczynnikiem trudności 2,0 dla każdego
skoku,
niezależnie od formuły i cztery (4) skoki bez ograniczonego współczynnika
trudności.
D 3.7.4 Trzy (3) skoki powinny być wykonywane przez kobietę, pozostałe trzy (3) skoki
przez mężczyznę. Każdy skoczek musi wykonać co najmniej jeden (1) skok z 3m trampoliny
i jeden ( 1) skok z 10 metrowej wieży.
D 3.7.5 Dwa (2) skoki z zapisanym współczynnikiem trudności 2,0 niezależnie od formuły
mogą być wykonane w każdym czasie i z każdej wysokości przez każdego członka drużyny,
jeden (1) przez mężczyznę i jeden (1) przez kobietę.
D 3.7.6 Drużyny wykonają 3 kolejne rundy skoków , zaczynając od dowolnego z dwóch
zawodników.
D 3.8 Mix synchronicznych skoków.
D 3.8.1 Na Mistrzostwach Świata , Pucharze Świata, i innych FINA zawodach może być
przeprowadzony konkurs Mix skoków synchronicznych.
D 3.8.2 Na wszystkich zawodach FINA drużyna powinna składać się z dwóch (2)
zawodników ( jedna kobieta i jeden mężczyzna z tej samej Federacji ).
D 3.8.3 Każdy konkurs Mix skoków synchronicznych z trampoliny 3 metry i wieży 10
metrowej powinien składać się z pięciu (5) rund skoków z pięciu (5) różnych grup.
D 3.8.4 Pierwsze dwie (2) rundy skoków z zapisanym współczynnikiem trudności 2,0
niezależnie od formuły i trzy (3) rundy skoków bez limitu współczynnika trudności.

D 4 Zestawienie skoków (lista startowa).
D 4.1 Każdy zawodnik, lub jego przedstawiciel, musi dostarczyć Sędziemu Głównemu, albo
wyznaczonemu przez niego przedstawicielowi, sporządzoną na oficjalnym formularzu
kompletną listę wybranych skoków (lista startowa), które będzie wykonywał podczas
zawodów eliminacyjnych i podczas następnych sesji zawodów.
D 4.2 Zawodnik i jego przedstawiciel są odpowiedzialni za dokładność danych
w sporządzonej liście startowej, która musi być podpisana przez zawodnika i jego
przedstawiciela.
D 4.3 Lista startowa musi być przedłożona nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem
zawodów eliminacyjnych w każdej konkurencji.
D 4.4 Sędzia Główny może zaakceptować listy startowe przedłożone po 24 godzinach do
rozpoczęcia zawodów, do 3 godzin przed rozpoczęciem zawodów eliminacyjnych, pod
warunkiem wniesienia opłaty karnej stanowiącej równowartość 250 franków
szwajcarskich.
D 4.5 Dopóki lista startowa nie zostanie przedłożona w przewidzianym czasie, zawodnik
nie będzie dopuszczony do konkursu.
D 4.6 W każdych zawodach, zawodnik lub jego przedstawiciel mogą zmienić listę startową
przed rozpoczęciem każdych zawodów półfinałowych lub finałowych, pod warunkiem, że
poprawiona lista zostanie dostarczona Sędziemu Głównemu lub jego wyznaczonemu
przedstawicielowi nie później niż trzydzieści (30) minut od zakończenia poprzedniej sesji
zawodów. Jeżeli nowa lista nie zostanie przedłożona w przewidzianym czasie, zawodnik
wykonuje skoki wykazane w początkowym formularzu.
D 4.7 W każdych zawodach, w usprawiedliwionych okolicznościach, zawodnik może być
zastąpiony przez innego zawodnika z tej samej federacji, do 3 godzin przed rozpoczęciem
zawodów eliminacyjnych. W konkurencjach synchronicznych na Igrzyskach Olimpijskich
zastępstwo może nastąpić także przed rozpoczęciem zawodów finałowych. Sędzia Główny
zaakceptuje zmiany w listach startowych.
D 4.8 W konkurencjach indywidualnych, synchronicznych i drużynowych
wnoszenia zmian minie, nie są dozwolone żadne zmiany w listach startowych.

kiedy czas

D 4.9 Lista startowa powinna zawierać poniższe informacje o skokach w porządku ich
wykonania:
 Numer każdego skoku oznaczony zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach
1.5.1 - 1.5.7.
 Wykonanie lub pozycja skoku oznaczona zgodnie z regulacją zawartą w przepisie
1.5.8.
 Wysokość trampoliny lub wieży.
 Stopień trudności skoku określony zgodnie z Formułą zawartą w przepisie D 1.6.

D 4.10 Skoki w każdej rundzie wykonywane są przez wszystkich zawodników kolejno
według listy startowej.
D 4.11 Lista startowa zawodnika ma pierwszeństwo przed tablicą informacyjną oraz
jakąkolwiek zapowiedzią.

D5

Procedury obowiązujące podczas zawodów

D 5.1 Kontrola zawodów.
D 5.1.1 Każde zawody kontroluje Sędzia Główny, wspierany przez sędziów asystentów,
wraz z sędziami punktowymi i sekretariatem.
D 5.1.2 Numer skoku i sposób jego wykonania powinien być wyświetlony na tablicy
informacyjnej w sposób widoczny zarówno dla zawodników, jak i dla sędziów.
D 5.1.3 Do tworzenia analiz sędziowskich powinien być użyty program komputerowy
o stosownych możliwościach.
D 5. 1.4 Kiedy elektroniczne tablice sędziowskie nie są dostępne sędziowie muszą używać
ręcznych tablic do sędziowania do pokazywania swoich ocen. Te ręczne tablice muszą mieć
możliwość pokazywania not od 0 do10 co pół punktu.

D 5.2 Tworzenie paneli sędziowskich.
D 5.2.1 Tam gdzie to jest możliwe na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata
i Pucharach Świata sędziować powinno siedmiu (7) sędziów w konkursach indywidualnych
i drużynowych i jedenastu (11) sędziów w konkursach skoków synchronicznych. W
skokach synchronicznych gdzie korzysta się z jedenastu (11) sędziów, (pięciu (5) powinno
oceniać synchronizację skoku, trzech (3) wykonanie skoku przez pierwszego zawodnika i
trzech (3) wykonanie skoku przez drugiego zawodnika).
D 5.2.2 We wszystkich zawodach indywidualnych, innych niż Igrzyska Olimpijskie,
Mistrzostwa Świata i Puchary Świata, może sędziować pięciu (5) sędziów. We wszystkich
konkursach skoków synchronicznych innych niż Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata
i Puchary Świata, może sędziować dziewięciu (9) sędziów. Pięciu (5) powinno oceniać
synchronizację skoku, dwóch (2) wykonanie skoku przez pierwszego zawodnika i dwóch (2)
wykonanie skoku przez drugiego zawodnika.
D 5.2.3 O ile dostępna jest odpowiednia ilość sędziów, panel sędziowski w zawodach
półfinałowych i finałowych powinien składać się z sędziów, których narodowość jest inna
niż narodowość któregokolwiek z zawodników.

D 5.2.4 Jeśli wyda się to stosowne, w tej samej konkurencji można wykorzystać dwa
panele sędziowskie. Jeżeli sędziują dwa panele sędziowskie, drugi panel powinno się
wprowadzać
w czwartej rundzie konkursu. Uwaga: w wyjątkowych okolicznościach, takich jak wysoka
temperatura albo duża wilgotność panele sędziowskie mogą być zmieniane po zakończeniu
każdej rundy.
D 5.2.5 Sędzia Główny powinien umieścić sędziów punktowych po obu stronach
trampoliny lub wieży, zgodnie z regulacjami zawartymi w przepisach FR 5. Jeżeli nie jest to
możliwe do zrealizowania, sędziowie powinni być usadowieni po tej samej stronie.
D 5.2.6 Po zajęciu miejsc sędziowie punktowi nie powinni ich zmieniać, mogą je zmienić za
zgodą sędziego ale tylko w wyjątkowych okolicznościach.
D 5.2.7 W przypadku, gdy po rozpoczęciu zawodów sędzia punktowy nie jest zdolny do
dalszego sędziowania, powinien zostać zastąpiony przez sędziego rezerwowego.
D 5.2.8 Po każdym skoku, na sygnał dany przez Sędziego Głównego, wszyscy sędziowie
punktowi powinni bezzwłocznie i równocześnie, bez komunikowania się między sobą,
w sposób widoczny wskazać swoją ocenę. W przypadku, gdy używane są elektroniczne
urządzenia do sędziowania, sędzia punktowy powinien wprowadzić swoje oceny do swoich
tablic sędziowskich zaraz po wykonanym skoku.
D 5.2.9 Poszczególne noty sędziowskie powinny być pokazane na elektronicznym ekranie
w sposób możliwie niewidoczny dla sędziów punktowych. Noty (bez żadnej innej
informacji dotyczącej miejsca w zawodach) muszą być widoczne dla sędziów na ich
elektronicznych tablicach sędziowskich .

D6

Obowiązki Sędziego Głównego i sędziów asystentów.

D 6.1 Sędzia Główny, sprawuje kontrolę nad zawodami, powinien zająć taką pozycję, żeby
mógł obserwować i sprawnie zarządzać zawodami i zapewnić przestrzeganie przepisów.
D 6.2 Asystenci sędziów
- obserwować zawodnika (-ków) na wieży ( jeżeli kamery są niedostępne )
- przy skokach synchronicznych, zajmować pozycje po przeciwnych stronach basenu
aby obserwować wykonania zawodnika po swojej stronie.
D 6.3 Sędzia Główny powinien kontrolować listy startowe. Jeżeli lista nie jest zgodna
z obowiązującymi przepisami, powinien doprowadzić do jej poprawienia przed
rozpoczęciem zawodów.
D 6.4 Zawodnik, lub jego przedstawiciel, powinien zostać poinformowany o decyzji
Sędziego Głównego, możliwie jak najszybciej, o konieczności dokonania korekty.

D 6.5 W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, Sędzia Główny może ogłosić krótką
przerwę, przełożyć lub całkowicie przerwać zawody. Jeżeli to możliwe, przerwa powinna
nastąpić po zakończeniu pełnej rundy skoków.
D 6.6 Wstrzymane zawody powinny być kontynuowane od momentu ich wstrzymania.
Punkty zgromadzone przez zawodników przed przerwą powinny być zaliczone do
pozostałej części zawodów, bez względu na to, kiedy się one odbywają. Ostateczne wyniki
muszą się opierać na ostatniej w pełni wykonanej rundzie skoków Uwaga: jeśli zawody
nie mogą być kontynuowane, wyniki zostaną rozstrzygnięte przez Komisję Odwoławczą.
D 6.7 W przypadku występowania silnego wiatru Sędzia Główny może zezwolić
zawodnikowi na powtórzenie skoku bez odejmowania mu punktów.
D 6.8 Przed każdym skokiem Sędzia Główny lub spiker powinni ogłosić w języku państwa gospodarza zawodów imię i nazwisko zawodnika oraz skok, który zamierza wykonać.
W zawodach z wieży gdzie skoki oddawane są z różnych wysokości, powinna być również
ogłoszona informacja o wysokości wieży, z której wykonywany będzie skok. Jeżeli używa
się elektronicznej tablicy informacyjnej, wszystkie informacje dotyczące skoku powinny się
na niej znaleźć, a zapowiedź może być ograniczona do przedstawienia zawodnika.
D 6.9 Jeżeli skok jest zapowiedziany błędnie, zawodnik lub jego przedstawiciel powinien to
bezzwłocznie zgłosić Sędziemu Głównemu, który potwierdza listę startową zawodnika.
D 6.10 Jeśli błędnie zapowiedziany skok został już wykonany przez zawodnika, Sędzia
Główny może go anulować i ogłosić poprawny skok, który musi zostać wykonany
bezzwłocznie. Oceny za pierwszy skok muszą zostać zapisane na wypadek złożenia
protestu.
D 6.11 Skok powinien zostać wykonany po sygnale danym przez Sędziego Głównego.
Sygnał nie powinien zostać dany przed ustawieniem się zawodnika na trampolinie lub
wieży oraz przed sprawdzeniem przez sędziego tablicy informacyjnej. Do skoków w tył
i odwróconego zawodnik nie powinien podchodzić do końca trampoliny lub wieży przed
otrzymaniem sygnału od Sędziego Głównego.
D 6.12 Każdy zawodnik powinien mieć wystarczającą ilość czasu na przygotowanie
i wykonanie skoku, jednak jeżeli zajmuje to więcej czasu niż minuta od dania upomnienia
przez Sędziego Głównego, zawodnik otrzymuje zero (0) punktów za zapowiedziany skok.
D 6.13 Jeżeli zawodnik odda skok przed otrzymaniem sygnału, wtedy Sędzia Główny
decyduje, czy skok ma być powtórzony.

D 6.14 W wyjątkowych okolicznościach Sędzia Główny może pozwolić zawodnikowi na
powtórzenie skoku bez kary. Noty za pierwszy skok muszą zostać zapisane na wypadek
złożenia protestu.
D 6.15 Prośba o takie powtórzenie musi zostać złożona natychmiast przez zawodnika lub
jego przedstawiciela.
D 6.16 Jeśli zawodnik podwójnie podskoczy na końcu trampoliny lub wieży przed odbiciem
sędzia główny powinien ogłosić, że skok jest całkowicie nieudany
Uwaga – podwójne odbicie na trampolinie ( double bounce) lub podwójny podskok na
wieży ( double jump ): stopy opuszczą trampolinę lub wieżę , podwójny zamach ramion
i /lub podwójne zgięcie w kolanach przed odbiciem .
D 6.17 Kiedy finałowy krok w skokach z rozbiegu nie został wykonany z jednej stopy, sędzia
główny powinien ogłosić, że skok jest całkowicie nieudany.
D.6.18 Kiedy odbicie z trampoliny nie jest wykonane równocześnie z dwóch stóp, sędzia
powinien ogłosić, że skok jest całkowicie nieudany.
D 6.19 Jeżeli skok został wykonany wyraźnie w innej pozycji niż ogłoszono, Sędzia Główny
powinien powtórzyć zapowiedź skoku i oświadczyć, że najwyższą notą za dany skok są
dwa (2) punkty, robi to przed daniem sygnału dla Sędziów Punktowych by podali swoje
noty. Jeżeli wtedy Sędzia Punktowy oceni skok na wyżej niż dwa (2) punkty, Sędzia Główny
powinien ogłosić, że nota danego sędziego to dwa (2) punkty.
D. 6.20 Jeżeli przy wejściu do wody śruba jest większa lub mniejsza niż 90 stopni lub
więcej od zapowiedzianej , sędzia główny powinien ogłosić, że skok jest całkowicie
nieudany.

D 6.21 Jeżeli Sędzia Główny jest pewny, że zawodnik oddał skok o innym numerze niż
ogłoszono, Sędzia Główny powinien ogłosić, że skok jest całkowicie nieudany
D 6.22 Jeżeli jedno lub oba ramiona są trzymane ponad głową w skoku na nogi , lub poniżej
głowy w skoku na głowę , Sędzia Główny powinien ogłosić, że najwyższa nota za ten skok
może wynosić 4 ½. Jeżeli Sędzia Punktowy przyzna za ten skok notę wyższą niż 4. ½, Sędzia
Główny zredukuje notę tego sędziego do 4. ½.
D 6.22.1 W skokach na głowę , jeżeli nogi dotkną wody przed głową lub rękoma,
Sędzia Główny powinien ogłosić skok za całkowicie nieudany
D 6.22.2 W skokach na nogi , jeżeli głowa lub ręce dotkną wody przed nogami ,
Sędzia Główny powinien ogłosić skok za całkowicie nieudany
D 6.23 W trakcie wykonywania skoku nikt nie powinien pomagać zawodnikowi. Pomoc dla
zawodnika między skokami powinna być dozwolona.

D 6.24 Sędzia Główny może uznać skok za całkowicie nieudany jeśli stwierdzi, że zawodnik
otrzymał pomoc po otrzymaniu sygnału startowego.
D 6.25 Jeśli zawodnik w skoku z rozbiegu zrobi krok i się zatrzyma lub w skoku z miejsca
zatrzyma moment odbicia po tym, jak nogi rozpoczną ruch ( nacisk na trampolinę lub
wieżę), Sędzia Główny powinien ogłosić, że miejsce miało ponowne rozpoczęcie i odjąć
skoczkowi dwa (2) punkty od noty każdego z Sędziów Punktowych.
D 6.26 Jeżeli ma miejsce ponowne rozpoczęcie skoku przy skoku z rozbiegu, z miejsca i z
rąk, Sędzia Główny powinien odjąć zawodnikowi dwa (2) punkty od noty każdego z
Sędziów Punktowych.
D 6.27 Jeżeli drugie podejście (ponowne rozpoczęcie) się nie powiodło, Sędzia Główny
powinien ogłosić, że skok jest całkowicie nieudany
D 6.28 Jeżeli zawodnik odmawia wykonania skoku, Sędzia Główny ogłasza skok za
całkowicie nieudany
D 6.29 Jeżeli zawodnik przeszkadza w trakcie zawodów, Sędzia Główny może go za to
wykluczyć z zawodów. Jeżeli w zawodach przeszkadza inny członek zespołu, trener lub
sędzia Sędzia Główny może usunąć taką osobę z obiektu.
D 6.30 Sędzia Główny może odsunąć każdego z sędziów punktowych od dalszego
sędziowania, jeżeli jego oceny uzna za nieadekwatne i może w jego miejsce powołać
innego sędziego punktowego. Na koniec zawodów Sędzia Główny powinien sporządzić na
tę okoliczność pisemny raport dla Komisji Odwoławczej.
D 6.31 Taka zmiana sędziego punktowego może nastąpić jedynie po zakończeniu sesji
zawodów lub rundy skoków wykonanych przez każdego zawodnika.
D 6. Po zawodach, Sędzia Główny powinien potwierdzić końcowe wyniki podpisem.

D 7 Obowiązki sekretariatu
D 7.1 Protokoły z zawodów powinny sporządzać dwa niezależne sekretariaty
D 7.2 W celu ułatwienia obliczania wyników, można używać komputera, szybkiego
kalkulatora lub diagramu (suwaka).
D 7.3 W konkurencjach indywidualnych i drużynowych, oceny sędziów punktowych
powinny być ogłaszane w takiej kolejności w jakiej są usadowieni, a pierwszy sekretarz
powinien zapisywać oceny na listach startowych zawodników w trakcie ogłaszania. W
konkurencjach skoków synchronicznych, w pierwszej kolejności powinny być ogłaszane
oceny sędziów oceniających wykonanie skoków, w porządku w jakim siedzą, a następnie
powinny być ogłaszane oceny sędziów oceniających synchronizację, również w porządku w
jakim siedzą. W przypadku używania systemu komputerowego do przekazywania ocen

i tablicy wyników, ogłaszanie ocen nie jest konieczne, a sekretarz może odnotowywać
oceny wprost z monitora.
D 7.4 Drugi sekretarz powinien wprowadzać oceny sędziów na listy startowe zawodników.
W przypadku korzystania z komputera dla obliczenia wyników, drugi sekretarz może je
odnotowywać wprost z monitora.
D 7.5 W konkurencjach indywidualnych i drużynowych, kiedy sędziuje siedmiu (7) sędziów
punktowych, sekretariat powinni odrzucić dwie (2) najwyższe i dwie (2) najniższe oceny
sędziów. Gdy więcej niż dwie (2) oceny są równe, tylko dwie z równych ocen powinny
zostać odrzucone. Jeżeli sędziuje tylko pięciu (5) sędziów punktowych, sekretariat powinni
odrzucać najwyższą i najniższą ocenę sędziów.
D 7.6 W skokach synchronicznych, gdy wykorzystywanych jest jedenastu (11) sędziów,
sekretarze powinni odrzucić najwyższą i najniższą ocenę za wykonanie skoku przez jednego
zawodnika, najwyższą i najniższą ocenę za wykonanie skoku przez drugiego zawodnika
i najwyższą i najniższą ocenę za synchronizację skoku. Gdy więcej niż dwie (2) oceny są
równe, tylko dwie z równych ocen powinny zostać odrzucone.
D 7.7 W skokach synchronicznych, gdy wykorzystywanych jest dziewięciu (9) sędziów,
sekretarze powinni odrzucić najwyższą i najniższą ocenę za wykonanie skoku oraz
najwyższą
i najniższą ocenę za synchronizację skoku. Gdy dwie lub więcej ocen jest takich samych,
którakolwiek z nich musi być odrzucona.
D 7.8 Sekretariat, w sposób niezależny, powinni pozostałe oceny dodać do siebie i
pomnożyć wynik przez stopień trudności danego skoku, w celu ustalenia wyniku za skok,
zgodnie
z podanymi przykładami:
Konkursy indywidualne i drużynowe
a) Pięciu (5) sędziów: 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0
b) Siedmiu (7) sędziów: 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0
Konkursy skoków synchronicznych
c) Dziewięciu(9) sędziów:
- wykonanie skoku przez zawodnika pierwszego: 7.0, 6.5
- wykonanie skoku przez zawodnika drugiego:

5.5, 5.5

- oceny za synchronizację skoku: 8.5, 8.0, 8.0, 7.5, 7.5 = 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64
d) Jedenastu (11) sędziów:
- wykonanie skoku przez zawodnika pierwszego: 7.0, 6.5, 6.0
- wykonanie skoku przez zawodnika drugiego:

5.5, 5.5, 7.0

- oceny za synchronizację skoku: 8.0, 8.0, 7.5, 8.0, 7.0 = 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64
D 7.9 Jeżeli Sędzia Punktowy w wyniku chwilowej niedyspozycji lub innych nie
przewidzianych okoliczności, nie dokonał oceny wykonanego skoku, średnia ocen
pozostałych sędziów powinna zostać przyjęta jako brakująca ocena. Ocena powinna zostać
zaokrąglona (w górę lub w dół) do najbliższej połowy punktu albo całego punktu. Średnie
kończące się na .01 do 24 należy usunąć Średnie kończące się na .25 do .74 powinny być
zaokrąglane do .50. Średnie kończące się na .75 i wyżej powinny być zaokrąglane do
następnego pełnego punktu.
D 7.10 W konkursach skoków synchronicznych, jeśli sędzia punktowy (oceniający
wykonanie skoku lub synchronizację) z powodu chwilowej niedyspozycji lub innych
nieprzewidzianych okoliczności, nie dokonał oceny wykonanego skoku, w
jedenastoosobowym (11-osobowym) panelu sędziowskim, średnia ocen pozostałych
dwóch (2) sędziów oceniających wykonanie skoku tego samego zawodnika lub średnia
ocen sędziów oceniających synchronizację, powinna zostać przyjęta jako brakująca ocena.
Średnie kończące się na .01 do 24 należy usunąć Średnie kończące się na .25 do .74
powinny być zaokrąglane do .50. Średnie kończące się na .75 i wyżej powinny być
zaokrąglane do następnego pełnego punktu.
W dziewięcioosobowym (9-osobowym) panelu sędziowskim, ocena drugiego sędziego
oceniającego skok tego samego zawodnika powinna zostać przyjęta jako brakująca.
D 7.11 Po zakończeniu zawodów, obaj sekretarze powinni porównać karty wyników.
D 7.12 Końcowe rezultaty zawodów powinny być uzyskane z kart wyników.
D 7.13 Kiedy oficjalny elektroniczny system jest używany to może być tylko jeden
sekretariat . Sekretariat dokumentuje tylko noty za skok i elektroniczne wyniki na
wypadek awarii elektronicznego systemu.
D 7.14 Ostateczne wyniki zawodów FINA powinny być ogłoszone w jednym z oficjalnych
języków FINA (angielskim lub francuskim).

D8

Sędziowanie

D 8.1 Zasady ogólne.
D 8.1.1 Sędziowie punktowi za wykonany skok powinni przyznawać punkty od 0 do 10
zgodnie z ogólnym wrażeniem, według poniższych kryteriów:
Doskonały
– 10
Bardzo dobry
– 8,5 do 9,5
Dobry
– 7,0 do 8,0
Zadowalający
– 5,0 do 6,5
Niewystarczający
– 2,5 do 4,5
Niezadowalający
– 0,5 do 2,0

Całkowicie nieudany

–0

D 8.1.2 Podczas oceny skoków sędzia punktowy nie powinien kierować się żadnymi
innymi czynnikami niż technika i wykonanie skoku. Skok oceniany jest bez względu na
postawę przed pozycją startową, stopień trudności skoku, czy jakiekolwiek ruchy pod
powierzchnią wody.
D 8.1.3 Ocena za wykonany skok powinna dotycząca ogólnego wrażenia powinna
uwzględniać technikę i elegancję wykonania następujących elementów:
pozycji startowej i podejścia
odbicia
lotu (wykonywania ewolucji)
wejścia do wody
D 8.1.4 Jeżeli skok został wykonany czysto w innej pozycji niż zapowiedziana, jest on
traktowany jako niezadowalający i można go ocenić najwyżej do dwóch (2) punktów
D 8.1.5 Jeżeli skok został wykonany częściowo w innej pozycji niż zapowiedziana,
sędziowie punktowi powinni odjąć punkty wg swojego uznania.
D 8.1.6 Jeżeli skok nie zostanie wykonany w pozycji prostej (A), łamanej (B), kucznej (C) lub
swobodnej (D), sędzia punktowy powinien odjąć od połowy punktu (0,5) do dwóch
punktów (2), zgodnie z jego opinią.
D 8.1.7 Jeżeli sędzia punktowy stwierdzi, że został wykonany skok o innym numerze niż
zapowiedziany, może go ocenić na zero (0) punktów, pomimo iż Sędzia Główny nie
zakwalifikował skoku jako całkowicie nieudany.

D 8.2 Pozycja startowa.
D 8.2.1 Po gwizdku sędziego, zawodnik powinien przyjąć pozycję startową.
D 8.2.2 Pozycja startowa powinna być swobodna i naturalna.
D 8.2.3 Jeżeli pozycja startowa nie wyprostowana z głowa prostą i rękoma prostymi w
każdej pozycji , każdy z sędziów punktowych powinien odjąć od pół (½) do dwóch (2)
punktów, zgodnie ze swoją opinią.
D 8.2.4 Skoki z miejsca.
D 8.2.4.1 Zakłada się, że w skokach z miejsca skoczek przyjął pozycję startową gdy stoi na
końcu trampoliny lub wieży.
D 8.2.4.2 Podczas wykonywania skoków z miejsca, stopy muszą pozostawać w kontakcie z
trampoliną lub wieżą aż do odbicia.
D 8.2.4.3. Jeśli stopy opuszczą trampolinę lub wieżę przed odbiciem ( crow hop), sędzia
punktowy powinien odjąć od połowy punktu (0.5) do dwóch punktów (2) zgodnie ze swoją
opinią.

D 8.2.5 Skoki z rozbiegu.
D 8.2.5.1 Zakłada się, że w skokach z rozbiegu skoczek przyjął pozycję startową gdy jest
gotowy do wykonania pierwszego kroku do rozbiegu.
D 8.2.6 Skoki z podporu (ze stania na rękach).
D 8.2.6.1 Zakłada się, że w skokach z podporu skoczek przyjął pozycję startową gdy obie
dłonie znajdują się na końcu wieży a obie stopy nie dotykają jej.
D 8.2.6.2 Jeżeli w skoku z podporu nie jest zachowana nieruchoma stabilna prosta pozycja
w pionie, każdy sędzia punktowy odejmuje od pół (½) do dwóch (2) punktów, stosownie
do własnej opinii.
D 8.2.6.3 Powtórny start z podporu może być dozwolony, jeżeli zawodnik straci
równowagę i dotknie stopą lub obiema stopami lub inną częścią ciała, oprócz rąk, podłoża.
Jeżeli zawodnik, tracąc równowagę po przyjęciu pozycji startowej na końcu wieży,
przesunie się na jednej lub obu rękach, to taki przypadek powinno się uznać jako powtórny
start.

D 8.3 Rozbieg.
D 8.3.1 Podczas wykonywania skoku z rozbiegu, z trampoliny lub wieży, rozbieg powinien
być płynny i estetyczny, w kierunku do przodu ku końcowi trampoliny lub wieży, z
ostatnim krokiem z jednej stopy.
D 8.3.2 Kiedy rozbieg nie jest płynny lub jego estetyka nie jest zadowalająca lub nie jest w
kierunku do przodu, lub naskok nie jest wykonany na koniec trampoliny lub wieży, każdy
sędzia punktowy, zgodnie z własną opinią, powinien odjąć od pół (½) do dwóch (2)
punktów.
D 8.3.3 Jeśli ostatni krok nie jest wykonany z jednej stopy sędziowie mogą ocenić skok na
zero pkt ( 0) nawet wtedy gdy Sędzia Główny nie uznał skoku za całkowicie nieudany.
D 8.3.4 Zawodnik nie może wykonać podwójnego podskoku na końcu wieży lub trampoliny
przed odbiciem. Jeżeli sędzia punktowy uzna, że skoczek wykonał podwójne odbicie,
powinien go ocenić na zero (0) punktów, pomimo iż Sędzia Główny nie ogłosił skoku za
całkowicie nieudany

D 8.4 Odbicie
D 8.4.1 Odbicie przy skokach w przód i odwrotnych (Auerbacha), może być wykonane
zarówno z miejsca, jak i rozbiegu w zależności od uznania zawodnika. Odbicie przy skokach
w tył i odwróconych (Delfina) musi być wykonane z miejsca.
D 8.4.2 Odbicie z trampoliny powinno nastąpić z obu stóp jednocześnie. Odbicie przy
skokach w przód i odwrotnych (Auerbacha) z wieży może być wykonane z jednej stopy.

D 8.4.3 Jeżeli odbicie z trampoliny nie następuje z obu stóp jednocześnie, Sędzia Główny
ogłasza skok za całkowicie nieudany.
D 8.4.4 W skokach z rozbiegu i z miejsca, odbicie powinno być zdecydowane, wysokie
i pewne i powinno być wykonane z końca trampoliny lub wieży.
D 8.4.5 Jeżeli odbicie nie jest zdecydowane, wysokie i pewne, każdy z sędziów punktowych
powinien odjąć od pół (½) do dwóch (2) punktów, zgodnie z własną opinią.
D 8.4.6 W skokach ze śrubami , śruby nie powinny być bezpośrednio wykonywane z wieży
lub trampoliny. Jeśli śruby są wykonane bezpośrednio z trampoliny lub wieży każdy sędzia
punktowy powinien odjąć od pół (½) do dwóch (2) punktów, zgodnie z własną opinią.
D 8.5 Lot (wykonanie ewolucji).
D 8.5.1 Podczas wykonywania skoku , skok powinien być wykonywany w prostej lini lotu.

D 8.5.2 Jeśli podczas wykonywania skoku zawodnik skoczy w bok od prostej linii lotu,
każdy sędzia powinien odjąć punkty według uznania
D 8.5.3 Jeżeli podczas wykonywania skoku zawodnik dotknie końca trampoliny lub wieży
swoimi rękoma lub nogami , każdy sędzia punktowy powinien pomniejszyć ocenę zgodnie
z własną opinią
D 8.5.3 Jeżeli podczas wykonywania skoku , zawodnik dotknie końca trampoliny lub wieży
swoimi nogami lub rękoma , każdy sędzia powinien odjąć punkty wg własnego uznania.
D 8.5.4 Jeżeli podczas wykonywania skoku zawodnik jest niebezpiecznie blisko trampoliny
lub wieży lud dotknie końca trampoliny lub wieży swoją głową, sędzia może ocenić skok
maksymalnie do 2 punktów. Jeżeli większość sędziów ( co najmniej trzech (3) z panelu
pięciu (5) sędziów i czterech (4) z panelu siedmiu (7) sędziów ) oceni skok na 2 lub mniej
punktów, wszystkie oceny wyższe powinny być dwa (2) punkty. Sędzia wskazuje sędziemu
głównemu poprzez podniesienie jednej ręki do góry że 2 punkty lub mniejsza nota, została
przyznana z powodu wykonania zbyt bliskiego skoku.
D 8.5.4 Podczas lotu, pozycja skoku powinna być przez cały czas estetycznie zadawalająca.
W przypadku gdy pozycja nie jest eksponowana jak poniżej , każdy sędzia punktowy
powinien odjąć od ½ do 2 punktów zgodnie z własną opinią
Skok może być wykonany w następujących pozycjach:
Pozycja prosta (A).
D 8.5.5 W pozycji prostej ciało skoczka nie powinno być zgięte ani w kolanach ani
w biodrach. Stopy razem, palce u stóp obciągnięte w dół (cecha). Pozycja ramion
opcjonalna, według uznania zawodnika.
D 8.5.6 Jeśli pozycja prosta nie będzie estetyczna i nie będzie pokazana jak opisano każdy
sędzia punktowy powinien odjąć od ½ do 2 punktów zgodnie z własną opinią .

D 8.5.7 We wszystkich skokach „w locie” pozycja prosta powinna być zaznaczona w sposób
wyraźny, począwszy od odbicia, poprzez salto i po jego wykonaniu. Jeżeli pozycja prosta
nie zostanie zachowana przez co najmniej ćwierć salta (900) przy skokach z jednym saltem i
przez co najmniej połowę salta (1800) przy skokach z więcej niż jednym saltem,
maksymalna ocena sędziego punktowego powinna wynosić cztery i pół (4½) punktu.
Pozycja łamana (B).
D 8.5.8 W pozycji łamanej, sylwetka powinna być zgięta w biodrach, ale nogi powinny
pozostać wyprostowane w kolanach. Stopy razem, palce u stóp obciągnięte w dół (cecha).
Pozycja ramion opcjonalna, według uznania zawodnika.
D 8.5.9 Jeśli pozycja łamana nie będzie estetyczna i nie będzie pokazana jak opisano każdy

sędzia punktowy powinien odjąć od ½ do 2 punktów zgodnie z własną opinią
D 8.5.10 W skokach w pozycji łamanej ze śrubami ,pozycja łamana musi być zaznaczona
w sposób wyraźny. Jeśli pozycja nie zostanie zaznaczona wyraźnie, każdy sędzia punktowy,
zgodnie z własnym uznaniem, powinien odjąć od swojej oceny od pół (½) do dwóch (2)
punktów.

Ilustracja ta służy jedynie jako przykład. Pozycja ramion w czasie wykonywania skoku
zależy od wyboru zawodnika, z wyjątkiem momentu wejścia do wody.
Pozycja kuczna (C).
D 8.5.11 W pozycji kucznej, sylwetka powinna być zwarta, nogi zgięte w kolanach
i biodrach, stopy razem. Dłonie powinny być na podudziach, palce stóp obciągnięte w dół
(cecha).
D 8.5.12 Jeśli pozycja kuczna nie będzie estetyczna i nie będzie pokazana jak opisano każdy

sędzia punktowy powinien odjąć od ½ do 2 punktów zgodnie z własną opinią
D 8.5.13 W skokach ze śrubami w pozycji kucznej , pozycja kuczna musi być zaznaczona w
sposób wyraźny. Jeśli pozycja nie zostanie zaznaczona wyraźnie, każdy sędzia punktowy,
zgodnie z własnym uznaniem, powinien odjąć od swojej oceny od pół (½) do dwóch (2)
punktów wg własnej oceny.

Ilustracja ta służy jedynie jako przykład. Pozycja ramion w czasie wykonywania skoku
zależy od wyboru zawodnika, z wyjątkiem momentu przyjęcia pozycji kucznej i wejścia do
wody.
Pozycja dowolna (D).
D 8.5.14 W pozycji dowolnej pozycja ciała jest dowolna ( A,B,C ) lecz nogi powinny być
złączone, a palce u stóp obciągnięte w dół (cecha).
D 8.5.15 Jeśli pozycja dowolna nie będzie estetyczna i nie będzie pokazana jak opisano
każdy sędzia punktowy powinien odjąć od ½ do 2 punktów zgodnie z własną opinią
D 8.5.16 W przypadku wykonywania salt ze śrubami ,śruba może być wykonywany
w dowolnym momencie wykonywania skoku.
D 8.6 Wejście do wody.
D 8.6.1 Wejście do wody powinno być we wszystkich przypadkach pionowe nie skręcone
z ciałem wyprostowanym, stopami razem i obciągniętymi palcami (cecha).
D 8.6.2 Kiedy wejście do wody jest płaskie lub przerzucone, skręcone lub ciało zawodnika
nie jest wyprostowane, stopy nie są razem lub palce stóp nie obciągnięte, sędzia punktowy
powinien pomniejszyć ocenę zgodnie z własnym uznaniem.
D 8.6.3 W skokach na głowę, ramiona powinny być wyprostowane nad głową w
przedłużeniu linii ciała, z dłońmi złączonymi razem. Jeżeli jedna lub obie ręce trzymane są
przy wejściu do wody poniżej głowy, Sędzia Główny powinien ogłosić notę wynoszącą
maksimum cztery i pół (4½) punktu za skok.
D 8.6.4 W skokach na nogi, ramiona powinny być przywarte i wyprostowane w łokciach
wzdłuż ciała. Jeżeli jedna lub obie ręce trzymane są przy wejściu do wody nad głową,
Sędzia Główny powinien ogłosić notę wynoszącą maksimum cztery i pół (4½) punktu za
skok.
D 8.6.5 Kiedy ramiona nie są w poprawnej pozycji, bez względu na to czy wejście do wody
następuje na głowę, czy na nogi, każdy z sędziów punktowych powinien odjąć od swojej
oceny od pół (½) do dwóch (2) punktów, zgodnie z własnym uznaniem.
D 8.6.6 Jeżeli śruba jest większa lub mniejsza od zapowiedzianej o 900 sędzia punktowy
może dać notę zero ( 0 ) mimo że Sędzia Główny nie ogłosił skoku jako całkowicie
nieudanego.
D 8.6.7 Skok uważa się za zakończony, kiedy całe ciało znajduje się pod powierzchnią
wody.

D 9 Sędziowanie skoków synchronicznych ( sędzia główny i punktowy )
D 9.1 Skoki synchroniczne są oceniane zarówno pod względem indywidualnego
wykonania skoków, jak i pod względem zsynchronizowania zawodników.

D 9.2 Regulacje odnoszące się do sędziowania skoków indywidualnych powinny mieć
również zastosowanie przy sędziowaniu skoków synchronicznych, z wyjątkiem gdy jeden
lub dwaj zawodnicy wykonają skok o innym numerze lub z innej pozycji niż ogłoszona, w
takim wypadku Sędzia Główny powinien skok jako całkowicie nieudany .
D 9.3 Przy ocenianiu zsynchronizowania zawodników, należy brać pod uwagę ogólne
wrażenie wykonania skoków.
D 9.4 Czynniki, które powinny podlegać ocenie przy sędziowaniu skoków synchronicznych
to:
- pozycja startowa, rozbieg, odbicie, włączając w to podobieństwo wysokości;
- koordynacja czasu wykonywania ewolucji podczas lotu
- podobieństwo kąta od pionowego wejścia do wody
- porównywalna odległość od trampoliny lub wieży przy pionowym wejściu do
wody
- koordynacja czasu wejścia do wody;
D 9.5 Jeżeli któryś z zawodników rozpocznie wejście do wody (dotyka powierzchni wody),
zanim drugi zawodnik opuści trampolinę lub wieżę, Sędzia Główny ogłasza skok za
całkowicie nieudany.
D 9.6 Sędzia Główny powinien ogłosić odjęcie dwóch (2) punktów od każdego sędziego
punktowego, jeśli miał miejsce ponowny start jednego lub obu zawodników.
D 9.7 Na ocenę sędziów punktowych oceniających wykonanie indywidualnych skoków
nie powinno mieć wpływu nic innego, jak tylko technika i poprawność wykonania skoku.
Nie powinni zwracać uwagi na wykonanie dwóch skoków oraz na synchronizację
zawodników.
D 9.8 Jeżeli sędzia punktowy oceniający wykonanie skoku stwierdzi, że został wykonany
skok o innym numerze, powinien ocenić skok na zero (0), bez względu na to czy Sędzia
Główny ogłosił skok za całkowicie nieudany. W przypadku gdy dwóch sędziów
punktowych, oceniających wykonanie skoku jednego zawodnika w panelu dziewięciu (9)
sędziów lub trzech (3) sędziów oceniających wykonanie skoku jednego zawodnika w
panelu jedenastu (11) sędziów przyzna zero (0) punktów Sędzia Główny ogłasza skok za
całkowicie nieudany. Jeśli Sędzia Główny ogłosi skok za całkowicie nieudany, ocena za ten
skok wynosi zero (0) punktów od wszystkich sędziów punktowych w panelu
dziewięcioosobowym (9) i jedenastoosobowym (11).
D 9.9 Na ocenę sędziów punktowych oceniających synchronizację nie powinno mieć
wpływu nic innego, jak tylko koordynacja wykonania skoków przez obu zawodników. Nie
powinni zwracać uwagi na wykonanie dwóch skoków.
D 9.10 Jeżeli wszystkie noty oddane za synchronizację wynoszą zero (0), Sędzia Główny
powinien ogłasza skok za całkowicie nieudany.

D 9.11 Jeżeli wykonany został jeden z poniższych błędów, każdy z sędziów punktowych
oceniających synchronizację powinien, zgodnie z własnym uznaniem, odjąć od swojej
oceny od pół (½) do dwóch (2) punktów za brak:
- podobieństwa pozycji startowej, rozbiegu, odbicia lub wysokości;
- koordynacja czasu wykonywania ewolucji podczas lotu
- podobieństwo kąta od pionowego wejścia do wody
- porównywalna odległość od trampoliny lub wieży przy pionowym wejściu do
wody
- koordynacja czasu wejścia do wody;

D 10

Podsumowanie kar.

Sędzia Główny ogłasza „Skok za całkowicie nieudany”; 0 punktów:
D 6.12 Jeżeli zawodnik przygotowuje się do skoku więcej niż jedną minutę po upomnieniu.
D 6.16 Jeżeli zawodnik wykonał podwójny podskok na końcu trampoliny lub wieży przed
odbiciem
D.6.17 Jeżeli ostatni krok nie jest wykonywany z jednej stopy.
D 6.18 Jeżeli odbicie z trampoliny nie jest wykonane z dwóch stóp jednocześnie.
D 6.20 Jeżeli śruba jest większy lub mniejszy niż zapowiedziana o 90 0 (dziewięćdziesiąt
stopni)
D 6.21 Jeżeli skok został wykonany w innej pozycji niż zapowiedziana
D 6.22.1 Jeżeli jedna ze stóp lub obie stopy dotkną wody jako pierwsze w skoku na głowę.
D 6.22.2 Jeżeli głowa lub ręce dotkną wody jako pierwsze w skoku na nogi.
D 6.24 Jeżeli zawodnik uzyskał pomoc po sygnale startu.
D 6.27 Gdy powtórne podejście (drugi start) się nie powiedzie.
D 6.28 Jeżeli zawodnik odmawia wykonania skoku.
D 9.2 Jeżeli w konkursie skoków synchronicznych, jeden z zawodników lub obaj zawodnicy
wykonają skok o innym numerze lub innej pozycji.
D 9.5 Jeśli podczas wykonywania skoków synchronicznych, jeden z zawodników rozpocznie
wejście do wody, a drugi zawodnik nie opuści jeszcze trampoliny lub wieży.
D 9.8 Jeżeli wszyscy sędziowie punktowi w konkursie skoków synchronicznych ocenili skok
na zero (0) punktów.
D 9.10 W skokach synchronicznych Jeżeli wszystkie noty za synchronizację wynoszą zero
(0).

Sędzia Główny ogłasza „odjęcie 2 punktów”
D 6.25 Jeżeli zawodnik zrobi krok lub zatrzyma ruch do wyskoku po tym, gdy nogi
rozpoczęły ruch odbicia.
D 6.26 Jeżeli miejsce ma ponowny start w skokach z miejsca, z rozbiegu i ze stania na
rękach.
D 9.6 W skokach synchronicznych, jeżeli miejsce ma ponowny start u jednego lub obu
zawodników.

Sędzia Główny ogłasza „maksimum 2 punkty”
D 6.17 Jeżeli zawodnik wykonana skok w innej pozycji niż zapowiedziana.

Sędzia Główny ogłasza „maksimum 4½ punktu”
D 6.19 Jeśli zawodnik trzyma jedną lub dwie ręce powyżej głowy w skokach na nogi lub
trzyma ręce poniżej głowy przy skokach na głowę.

Sędziowie punktowi przyznają „0 punktów”
D 8.1.7 Gdy został wykonany skok o innym numerze.
D 8.3.3 Jeżeli końcowy krok nie jest wykonany z jednej nogi
D 8.3.4 Jeżeli zawodnik podwójnie podskoczy na końcu trampoliny lub wieży przed
odbiciem
D 8.4.3
D 9.9 Jeżeli sędzia punktowy uzna, że został wykonany skok o innym numerze niż
zapowiedziany.

Sędziowie punktowi przyznają „maksimum 2 punkty”
D 8.1.4 Jeżeli skok został wykonany czysto w innej pozycji, niż zapowiedziana.
D 8.5.4 Jeżeli podczas wykonywania skoku zawodnik jest niebezpiecznie blisko trampoliny
lub wieży lud dotknie końca trampoliny lub wieży swoją głową,

Sędziowie punktowi przyznają „maksimum 4½ punktu”
D 8.5.7 Jeżeli w skokach „w locie” pozycja prosta nie zostanie wyraźnie zachowana przez
co najmniej ćwierć salta (900) przy skokach z jednym saltem i przez co najmniej połowę
salta (1800) przy skokach z więcej niż jednym saltem.
D 8.6.3 Jeżeli ramiona nie są wyprostowane poza głowę w linii z ciałem, z dłońmi blisko
siebie w skoku na głowę.
D 8.6.4 Jeżeli ramiona są trzymane powyżej głowy w skokach na nogi.

Sędziowie punktowi odejmują „od ½ do 2 punktów”
D 8.1.6 Jeżeli skok nie został wykonany w pozycji w jakiej jest ona opisana.
D 8.2.3 Jeżeli pozycja startowa nie jest wyprostowana z głowa prostą i rękoma prostymi w
każdej pozycji .
D 8.2.4.3 Jeżeli stopy opuściły trampolinę lub wieżę ( crow hop ) przed odbiciem w skokach
wykonywanych z miejsca.
D 8.2.6.2 Jeżeli w skokach z podporu zawodnik nie zachowuje stabilnej, prostej postawy w
pionie .
D 8.3.2 Gdy rozbieg nie jest płynny, jego estetyka nie jest zadowalająca lub nie odbywa się
w kierunku do przodu trampoliny lub wieży.
D 8.4.5 Jeżeli odbicie nie jest zdecydowane, wysokie i pewne.
D 8.4.6 Jeżeli podczas wykonywania skoku ze śrubą, obrót, w sposób wyraźny wykonany
jest bezpośrednio z trampoliny lub z wieży.
D 8.5.6 Jeżeli pozycja prosta, taka jak opisana w przepisach, nie została zademonstrowana.
D 8.5.9 Jeżeli pozycja łamana taka jak opisana w przepisach, nie została zademonstrowana.
D 8.5.10 Jeżeli pozycja łamana w skokach ze śrubami nie została czysto zaznaczona.
D 8.5.12 Jeżeli pozycja kuczna taka jak opisana w przepisach, nie została
zademonstrowana.
D 8.5.13 Jeżeli pozycja kuczna w skokach ze śrubami nie została czysto zaznaczona.
D 8.5.15 Jeżeli pozycja dowolna taka jak opisana w przepisach, nie została
zademonstrowana
D 8.6.5 Kiedy ramiona nie są w poprawnej pozycji, bez względu na to czy wejście do wody
następuje na głowę, czy nogi.
D 9.11 Jeżeli jeden w skokach synchronicznych nie są wykonane poprawnie:
- pozycja startowa, rozbieg, odbicie, włączając w to podobieństwo wysokości;
- koordynacja czasu wykonywania ewolucji podczas lotu
- podobieństwo kąta od pionowego wejścia do wody
- porównywalna odległość od trampoliny lub wieży przy pionowym wejściu do
wody
- koordynacja czasu wejścia do wody;

Sędziowie punktowi odejmują punkty „zgodnie z własnym uznaniem”.
D 8.1.5 Jeżeli skok został wykonany częściowo w innej pozycji niż zapowiedziany.
D 8.5.2 Jeżeli w czasie wykonywania skoku zawodnik skoczy w bok od prostej linii lotu
D 8.5.3 Jeżeli w czasie skoku zawodnik dotknie końca trampoliny lub wieży swoimi nogami
lub rękoma
D 8.6.2 Gdy wejście do wody nie jest pionowe, lub prawie pionowo, lub jest skręcone z
ciałem nie wyprostowanym lub ze stopami nie złączonymi lub palcami stóp nie
obciągniętymi.

Przepisy dotyczące grup wiekowych
DAG 1 Niniejsze przepisy FINA mają zastosowanie do wszystkich zawodów rozgrywanych
w niżej podanych kategoriach wiekowych.

DAG 2 Kategorie wiekowe.
Wszyscy skoczkowie pozostają w danej grupie wiekowej od 1 stycznia do północy
31 grudnia roku zawodów.

DAG 3 Konkurencje w skokach do wody.
DAG 3.1

Grupa A.

DAG 3.1.1 Wiek 16, 17 lub 18 lat na dzień 31 grudnia roku zawodów.
DAG 3.1.2 Format zawodów:
Trampolina dziewcząt – 1 metr i 3 metry.
Zawody powinny obejmować dziewięć (9) różnych skoków; pięć (5) skoków każdy wybrany
z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 9,5 dla
trampoliny 3 metrowej i 9,0 dla trampoliny 1 metrowej, oraz cztery (4) skoki bez limitu
stopnia trudności, wybranych każdy z innej grupy.
Wieża dziewcząt – 5 metrów, 7.5 metra i 10 metrów.
Zawody powinny obejmować osiem (8) różnych skoków; cztery (4) skoki wybrane każdy
z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 7,6 oraz
cztery (4) skoki bez limitu stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy. Skoki powinny
być wybrane przynajmniej z pięciu (5) różnych grup.
Trampolina chłopców – 1 metr i 3 metry.
Zawody powinny obejmować dziesięć (10) różnych skoków; pięć (5) wybranych każdy z
innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 9,5 dla
trampoliny 3 metrowej i 9,0 dla trampoliny 1 metrowej, oraz pięć (5) skoków bez limitu
stopnia trudności, wybranych każdy z innej grupy.
Wieża chłopców – 5 metrów, 7.5 metra i 10 metrów.
Zawody powinny obejmować dziewięć (9) różnych skoków; cztery (4) skoki wybrane każdy
z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 7,6 oraz

pięć (5) skoków bez limitu stopnia trudności, wybranych każdy z innej grupy. Skoki
powinny być wybrane ze wszystkich sześciu (6) grup.
Grupa A / B – łącznie
Skoki synchroniczne dziewcząt i chłopców – 3 metry.
Zawody powinny obejmować pięć (5) skoków; dwie (2) rundy skoków z przypisanym
współczynnikiem trudności 2,0 bez względu na ich formułę wartości i trzy (3) rundy skoków
bez limitu współczynnika trudności. Wszystkie pięć (5) skoków powinno być wybranych
przynajmniej z czterech (4) różnych grup.
Grupa A / B – łącznie
Skoki synchroniczne dziewcząt i chłopców – wieża 5m, 7,5 m 10 m
Zawody powinny obejmować pięć (5) skoków; dwie (2) rundy skoków z przypisanym
współczynnikiem trudności 2,0 bez względu na ich formułę wartości i trzy (3) rundy skoków
bez limitu współczynnika trudności. Wszystkie pięć (5) skoków powinno być wybranych
przynajmniej z czterech (4) różnych grup.
Grupa A / B – łącznie
Mixed Team Event
Drużyna składa się od dwóch (2) do czterech (4) zawodników z dwóch płci i dwóch
kategorii wiekowych ( A i B ) z tej samej Federacji
Zawody powinny obejmować pięć (5) skoków bez limitu współczynnika trudności.
Wszystkie pięć (5) skoków powinno być wybranych przynajmniej z czterech (4) różnych
grup.
Jeden ( 1 ) skok musi być wykonany dziewczynę lub chłopca z 1 metrowej trampoliny , 3
metrowej trampoliny i wieży.
Dodatkowo dwa skoki muszą być wykonane jako Mix synchronicznych skoków z
trampoliny 1 m i 3 m . Skoki synchroniczne z trampoliny 1 m musza być wykonane z grup
śrubowych , skoki synchroniczne z trampoliny 3 m musza być wykonane z gr II lub III . Trzy
indywidualne skoki mogą być wykonane z dowolnej grupy.
Dwa synchroniczne skoki muszą być wykonane przez zawodników z dwóch grup
wiekowych, albo dwóch zawodników z grup A albo dwóch z grupy B albo z grupy A i B, ale
dwie grupy wiekowe musza być użyte.
Zawody są sędziowane przez dwa panele siedmiu ( 7 ) sędziów . Jeden panel sędziuje skok
1,2,5 a drugi panel skok 3 i 4 .

DAG 3.2

Grupa B.

DAG 3.2.1 Wiek 14 lub 15 lat na dzień 31 grudnia roku zawodów.
DAG 3.2.2 Format zawodów.
Trampolina dziewcząt – 1 metr i 3 metry.
Zawody powinny obejmować osiem (8) różnych skoków; pięć (5) skoków wybranych każdy
z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 9,5 dla
trampoliny 3 metrowej i 9,0 dla trampoliny 1 metrowej, oraz trzy (3) skoki bez limitu
stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy.
Wieża dziewcząt – 5 metrów, 7.5 metra i 10 metrów
Zawody powinny obejmować siedem (7) różnych skoków; cztery (4) skoki, wybrane każdy
z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 7,6 oraz
trzy (3) skoki bez limitu stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy. Skoki powinny być
wybrane przynajmniej z pięciu różnych (5) grup.
Trampolina chłopców – 1 metr i 3 metry.
Zawody powinny obejmować dziewięć (9) różnych skoków; pięć (5) limitowanych,
wybranych każdy z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna
przekroczyć 9,5 dla trampoliny 3 metrowej i 9,0 dla trampoliny 1 metrowej, oraz cztery (4)
skoki bez limitu stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy.
Wieża chłopców – 5 metrów, 7.5 metra i 10 metrów.
Zawody powinny obejmować osiem (8) różnych skoków; cztery (4) skoki, wybrane każdy
z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 7,6 oraz
cztery (4) skoki bez limitu stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy. Skoki powinny
być wybrane przynajmniej z pięciu (5) różnych grup.

DAG 3.3

Grupa C.

DAG 3.3.1 Wiek 12 lub 13 lat na dzień 31 grudnia roku zawodów.
DAG 3.3.2 Format zawodów.
Trampolina dziewcząt – 1 metr i 3 metry.
Zawody powinny obejmować siedem (7) różnych skoków; pięć (5) skoków, wybranych
każdy z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 9,5
dla trampoliny 3 metrowej i 9,0 dla trampoliny 1 metrowej, oraz dwa (2) skoki bez limitu
stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy.
Wieża dziewcząt – 5 metrów i 7.5.
Zawody powinny obejmować sześć (6) różnych skoków; cztery (4) skoki, wybrane każdy
z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 7,6 oraz
dwa (2) skoki bez limitu stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy.
Trampolina chłopców – 1 metr i 3 metry
Zawody powinny obejmować osiem (8) różnych skoków; pięć (5), wybranych każdy z innej
grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 9,5 dla

trampoliny 3 metrowej i 9,0 dla trampoliny 1 metrowej, oraz trzy (3) skoki bez limitu
stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy.
Wieża chłopców – 5 metrów i 7.5 metra
Zawody powinny obejmować siedem (7) różnych skoków; cztery (4) skoki, wybrane każdy
z innej grupy, których suma współczynników trudności nie powinna przekroczyć 7,6 oraz
trzy (3) skoki bez limitu stopnia trudności, wybrane każdy z innej grupy.

DAG 4 Przepisy Ogólne dotyczące Mistrzostw Świata Juniorów.
DAG 4.1 Mistrzostwa Świata Juniorów powinny być organizowane co dwa lata w grupach
A i B.
DAG 4.2 Każda federacja może wystawić maksymalnie dwóch (2) zawodników
w konkurencjach indywidualnych i jedną (1) drużynę do konkursu skoków
synchronicznych.
DAG 4.3 Każdy zawodnik może startować wyłącznie w swojej kategorii wiekowej.
DAG 4.4 Każdy zawodnik powinien wykonać pełną serię skoków obowiązujących dla danej
grupy wiekowej.
DAG 4.5 Każde indywidualne konkursy powinny rozgrywać się jako eliminacje i finały , bez
względu na liczbę startujących i mogą być przeprowadzane w więcej niż jednej części
DAG 4..5.1 Najlepszych dwunastu (12) zawodników z poprzedniej sesji może uczestniczyć
w zawodach finałowych wykonując tylko skoki bez limitu współczynników trudności. Do
wyłonienia czołowej dwunastki zawodników zostaną zaliczone noty za skoki ograniczonym
współczynnikiem trudności z poprzedniej sesji i dodane do not sesji finałowej. Miejsca
zawodników spoza pierwszej dwunastki określone są wynikami uzyskanymi w eliminacjach
DAG 4.5.2 Gdy obiekty na to pozwalają może być zaplanowane jednoczesne
przeprowadzenie eliminacyjnych konkursów pod warunkiem uzyskania aprobaty Biura za
rekomendacją Komitetu Technicznego Skoków do Wody.
DAG 4.5.3 Program zawodów powinien być zaaprobowany przez Biuro po rekomendacji
Komitetu Technicznego Skoków do Wody.
DAG 4.6 Konkursy indywidualne powinno oceniać pięciu (5) lub siedmiu (7) sędziów,
a konkursy skoków synchronicznych dziewięciu (9). Uwaga: jeśli to możliwe można
w konkursach skoków synchronicznych można wykorzystać jedenastu (11) sędziów.
DAG 4.7 Mistrzostwa, w zasadzie, powinny być przeprowadzane oddzielnie, a nie
w połączeniu z zawodami pływackimi, piłki wodnej lub pływania synchronicznego.
DAG 4.8 Mistrzostwa powinny być przeprowadzane w czasie co najmniej siedmiu ( 7 ) dni

Uaktualnione przepisy skoków do wody obowiązują od 12 09 2017 roku na
podstawie przepisów FINA na lata 2017-2021
Tłumaczenie Anna Wierniuk
Kolegium Sędziów skoków do wody

