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SWIMMING 
 

 

 

SW. I   MANAGEMENT OF COMPETITIONS 
 

SW.1.I   The management Committee appointed by the governing body shall have Jurisdiction 

over all matters not assigned by the rules to the referee, Judges or other officials and 

shall have power to postpone events and give directions consistent with rules adopted 

for conducting any event.  

 

 

 

 

 قانون السباحة
 

 

  

 : ةتكوين اللجن

  
  :إدارة المسابقات:  (1مــادة )

 اللجنة المنظمة المعينة من الجهات المختصة لها حق اتخاذ القرارات في جميع الشئون  : (1/1) مــادة

م ـــعلى أنها من اختصاص الحكم أو القضاة أو غيرهم من طاق القانون التى لم ينص

حق في تأجيل المسابقات وإصدار التعليمات التي تتفق مع روح التحكيم ، كذلك لها ال

 القانون في إدارة أي سباق. 
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SW.1.2   At the Olympic Games, World Championships and World Cups, the FINA Bureau 

shall appoint the following minimum numbers of officials for the control of the 

competitions: 

 

 Referee (1) 

 Control- room Supervisor (1) 

 Judges of stroke (4) 

 Starters (2) 

 Chief inspectors of turns ( 2, 1 at each end of the pool )  

 inspectors of turns ( 1 at each end of each lane ) 

 chief recorder (1) 

 clerks of course (2) 

 false start rope personnel (1) 

 announcer (1)  

 

 

 

 في األلعاب األولمبية وبطوالت العالم وكأس العالم في السباحة يعين مجلس إدارة  : (1/2) مــادة

 للسيطرة وإدارة المسابقات كاآلتي : الطاقم التحكيمي من االتحاد الدولي الحد األدني 
 عـدد   

 حكم 1

 مشرف غرفة السيطرة والتحكم 1

 قضاة طريقة سباحة 4

 آذن بدء 2

 واحد عند كل نهاية من حوض السباحة ( رئيس مراقبي دوران ) 3

 مراقبي دوران ) واحد لكل نهاية في كل حارة ( 11

 رئيس تسجيل 1

 مسجل 1

 معد سباقات 2

 لحبل البداية الخاطئة 1

 مذيع 1

 

SW.1.2.2   For all other international competitions, the governing body shall appoint the same or 

fewer number of officials, subject to the approval of the respective regional or 

international authority where appropriate. 

 

 

العدد من طاقم بالنسبة لجميع البطوالت الدولية األخرى فالجهة المختصة لها أن تعين نفس  (:1/2/2) مــادة

 الدولية المختصة.التحكيم أو أقل وذلك بعد موافقة االتحادات االقليمية أو 
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SW.1.2.3   Where Automatic Officiating Equipment is not available, such equipment must be 

replaced by chief timekeeper, 3 timekeepers per lane and 2 additional timekeepers. 

 

 

 –باالضلافة لملا سلبق  –م األوتوماتيكية يجب أن يحلل محلهلا في حالة عدم توافر أجهزة التحكي (:1/2/3) مــادة

 ما يلي:

 ميقاتي لكل حارة + ميقاتي إحتياطي.  3رئيس ميقاتيين +  1 عدد 
 

 

SW.1.2.4   A chief finish judge and finish judges are required when Automatic Equipment and / or 

three (3) digital watches per lane are not used.  

 

 

يللتم تعيللين رئلليس قضللاة نهايللة وقاضللي نهايللة لكللل حللارة فللي حالللة عللدم وجللود أجهللزة التحكلليم  :(1/2/4) مــادة

 األتوماتيكية أو عدم وجود ثالث ساعات رقمية لكل حارة.
 

 

SW.1.3   The swimming pool and the technical equipment for Olympic Games and World 

Championships shall be inspected and approved in due course prior to the Swimming 

competitions by the FINA Delegate together with a member of the Technical Swimming 

Committee. 

 

 

علدات الفنيلة األلعاب األولمبيلة وبطلوالت العلالم يلتم معاينلة حلوض السلباحة واألجهلزة والمفي  (:1/3) مــادة

بواسطة مندوب االتحاد اللدولي ملع عضلو اللجنلة الفنيلة للسلباحة ويلتم الموافقلة عليهلا قبلل بلدء 

 . المسابقات
 

 

SW.1.4   Where underwater video equipment is used by television, the equipment must by operated 

by remote control and shall not obstruct the vision or path of swimmers and must not 

change the configuration of the pool or obscure the required FINA markings. 

 

 

عند استخدام جهاز فيديو تحت الملاء ملع التلفزيلون فيجلب أن يلتم تشلويلط بواسلطة جهلاز تحكلم  (:1/4) مــادة

لسلباحين ، كملا يجلب أن ال يويلر ملن  لكل وق ملرور اـلـوق الرؤيا أو يعـد بحيث ال يعـن بعـع

 . الحوض أو يحجب العالمات المحددة من االتحاد الدولي للسباحة
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SW. 2   OFFICAIALS 

 

SW 2.1 Referee 
 

SW.2.1.1   The referee shall have full control and authority over all officials, approve their 

assignments, and instruct them regarding all special features or regulations related to the 

competitions. He shall enforce all rules and decisions of FINA and shall decide all 

questions relating to the actual conduct of the meet, and event or the competition, the final 

settlement of which is not otherwise covered by the rules. 

 

 

  
  :(اإلداريون ) طاقم التحكيم:  (2مــادة )

  :الحكم:  (2/1) مــادة

 د ـــوالسلطة على طاقم التحكيم ويعتمد تعيينهم ، ويصدر إليهم جميع القواع للحكم السيطرة : (2/1/1) مــادة

 ىوالتعليمات المتعلقة بالمسابقات ، وعليط االلتزام بتنفيذ قوانين وقرارات االتحاد الدول الخاصة

وهو الذي يقوم بالبت والحسم في جميع التساؤالت المتعلقة بادارة اللقاء أو المسلابقة أو البطوللة 

 والتي لم يرد بشأنها نص صريح في القوانين.
 

 

 

SW.2.1.2   The referee may intervene in the competition at any stage to ensure that the FINA 

regulations are observed, and shall adjudicate all protests related to the competition in 

progress. 

 

 للحكم حق التدخل في أي مرحلة من مراحل السباق للتأكد من تطبيق قواعد وتعليمات االتحاد  : (2/1/2) مــادة

 الدولي ، وعليط البت في االحتياجات المقدمة والمتعلقة باستمرار السباقات. 
 

 

 

SW.2.1.3   When using finish judges without three (3) digital watches. The referee shall determine 

placing where necessary. Automatic officiating Equipment, if available and operating shall 

be consulted as stated in SW 13. 

 

 

 ( ساعات رقمية فإن الحكم هـو الذي يحــدد 3ة النهاية بدون استخدام )في حالة استخدام قضا : (2/1/3) مــادة

الترتيلللب عنلللد الضلللرورة .. فلللي حاللللة تواجلللد األجهلللزة األوتوماتيكيلللة وتعملللل بكفلللاءة وجلللب 

  .13استخدامها كما جاء بالمادة 
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SW.2.1.4   The referee shall ensure that all necessary officials are in their respective posts for the 

conduct of the competition. He may appoint substitutes for any who are absent, incapable 

of acting or found to be inefficient. He may appoint additional officials it considered 

necessary.  

 

 ـــد من تواجــد جميع أفــراد التحكيم الالزمين إلدارة المسابقة في أمـاكنهم التأكلحكم على ا : (2/1/4) مــادة

المخصصة لهم ، ويمكنط تعيين بديل علن اللذي يتويلب علن الويلر قلادر عللى أداء عمللط أو ملن 

 يجد أنهم غير أكفاء. ولط أن يعين أفراد إضافيين إذا لزم األمر.
 

 

SW.2.1.5   At the commencement of each event, the referee shall signal to the swimmers by a short 

series of whistles inviting them to remove all clothing except for swimwear, followed by a 

long whistle indicating that they should take their positions on the starting platform ( or for 

backstroke swimming and medley relays to immediately enter the water ). A second long 

whistle shall bring the backstroke and medley relay swimmer immediately to the starting 

position. When the swimmers and officials are prepared for the start, the referee shall 

gesture to the starter with a stretched out arm, indicating that the swimmers are under the 

starter's control. The stretched out arm shall stay in that position until the start is given.  

 

 

 للمتسابقين تدعوهم لخلع مالبسهم  عند بداية كل سباق يطلق الحكم صفارة متقطعة كإ ارة منط : (2/1/5) مــادة

عدا زي السباحة ، يتبعهلا بصلفارة طويللة توضلح أنلط عللى جميلع السلباحين أخلذ أملاكنهم فلوق 

منصة البداية ) وبالنسبة لسباقات السباحة عللى الظهلر والتتلابع المتنلون تعنلى نلزوا السلباحين 

  فوراً إلى الماء (.

كللم لسللباحي الظهللر والتتللابع المتنللون تعنللي ضللرورة كمللا أن الصللفارة الطويلللة المانيللة مللن الح

 أخذهم ألماكنهم في الماء فوراً وبدون أدنى تأخير لبداية السباق.

وعندما يكون المتسابقين وطاقم التحكيم مستعدين للبداية يشير الحكم بذراعط مفروده إللى اآلذن 

ذران الحكلم مفلرودة  بالبدء موضحاً لط أن المتسابقين أصبحوا تحت سيطرتط ، ويجلب أن تظلل

 في هذا الوضع حتى تعطى إ ارة البدء.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaeswimming.org/


 ASSOCIATION U.A.E. SWIMMING تحاد اإلمارات العربية المتحدة للسباحةا

  UAE ai,bDu Box : 8899 P.O. 2648718 –2648717 , Fax : 04 -Tel : 04           دبي إ.ع.م   8888ص ب  – 7178268فاكس:  – 47 7178262هاتف : 

Website : www.uaeswimming.com  , E-mail : uaeswima@emirates.net.ae 

 

 

 

 

 

 

 

SW.2.1.6   The referee shall disqualify any swimmer for any violation of the rules that he personally 

observes. The referee may also disqualify any swimmer for any violation reported to him 

by other authorized officials. All disqualifications are subject to the decision of the referee.  

 

 للحكم الحق في إلواء سباق أي سباح في حالة مخالفة القواعد إذا ما رأى الخطأ بنفسط أو أبلوط  : (2/1/6) مــادة

 حاالت اإللواء يجب أن تكون بقرار من الحكم. بط أحد أفراد طاقم التحكيم المختصين ، جميع 
 

 

SW 2.2 Control – Room Supervisor 
 

SW.2.2.1   The supervisor shall supervise the automatic timing operation including the review of 

backup timing cameras. 

 

 

  :تحكم مشرف غرفة ال:  (2/2) مــادة

 على أنباإل راف على تشويل التوقيت االتوماتيكي  اإللكتروني م مشرف غرفة التحكميقو : (2/2/1) مــادة

 يشمل أيضاً مراجعة التقاط الكاميرات للتوقيت.
 

SW.2.2.2   The supervisor is responsible for checking the results from computer printouts. 

 

 

 . والمأخوذة من الكمبيوتر النتائج المطبوعة مراجعة يجب عليط مشرف غرفة التحكم : (2/2/2) مــادة
 

 

SW.2.2.3   The supervisor is responsible for checking the relay exchange printout and reporting any 

early takeoffs to the referee. 

 

 كمبيوتر والتسليم والتسلممن الالمطبوعة مراجعة النتائج  عنمشرف غرفة التحكم مسئوا  : (2/2/3) مــادة

 االنطالقات المبكرة .وإبالغ الحكم عن أي مخالفة ناتجة عن 
 

SW.2.2.4   The supervisor may review the video used for backup timing to confirm early takeoff. 

 

 فيديو والكاميرات التصوير مراجعة أجهزة نظام  يمكن أن يلجأ إلىمشرف غرفة التحكم  : (2/2/4) مــادة

 .المستخدم لتحديد التوقيتات المأخوذة بالباكب وذلك للتأكد من التسليم والتسلم االنطالق المبكر
 

SW.2.2.5   The supervisor shall control withdrawals after the heats or finals, enter results on official 

form, list all new records established, and maintain scores where appropriate. 

 

 عن حصر االنسحابات عقب التصفيات والنهائيات وتسجيل وتدوين النتائج  مسئوا المشرف : (2/2/5) مــادة

 .النتائج  وحفظ وتحديد النقاط إذا لزم األمر الجديدةالقياسية  األرقام وكذلك حصر الرسمية
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SW 2.3 Starter 
 

SW.2.3.1   The starter shall have full control of the swimmers from the time the referee turns the 

swimmers over to him ( SW 2. 1. 5 ) until the race has commenced. The starter shall be 

given in accordance with SW 4. 

 

 

  :اآلذن بالبدء:  (2/3) مــادة

  ( 2/1/5)مادة طرة على السباحين عندما يعطي الحكم لط اإل ارة بذلك يتصبح لآلذن بالبدء الس : (2/3/1) مــادة

 . 4وحتى بداية السباق .. تعطى إ ارة البداية وفقاً للمادة 
 

 

SW.2.3.2   The starter shall report a swimmer to the referee for delaying the start, for willfully 

disobeying an order or for any other misconduct taking place at the start, but only the 

referee may disqualify a swimmer for such delay, willful disobedience or misconduct. 

Such disqualification shall not be counted as a false start.  

 

 

 بإبالغ الحكم عن السباح الذي يتسبب في تأخير البداية أو تعمد عــدم إطاعة  البدءاآلذن ب وميق : (2/3/2) مــادة

أي سبب سلوكي آخر يحدث من السباح أثناء إتخاذه مكانلط عنلد البدايلة ولكلن الحكلم  األوامر أو

وحدة فقط هو الذي يلوي سباق المتسابق بسبب هذا التلأخير أو التعملد فلي علدم إطاعلة األواملر 

  سلوك ، وال يحتسب ذلك محاولة بداية خاطئة .أو سوء ال
 

SW.2.3.3   The starter shall have power to decide whether the start is fair, subject only to the decision 

of the referee . 

 

 لحالة يخضع لط حق البت في مدى صحة وعدالة البداية ، وإن القرار في هذه ا اآلذن بالبدء : (2/3/3) مــادة

 للحكم فقط .
 

SW.2.3.4   When starter an event, the starter shall stand on the side of the pool within approximately 

five meters of starting edge of the pool where the timekeepers can see and or hear the 

starting signal and the swimmers can hear the signal . 

 

 عند بداية السباق يقـف اآلذن بالبدء على جانب الحوض وعلى مسافة خمسة أمتار تقريباً من  : (2/3/4) مــادة

 خط البداية بحيث يتمكن الميقاتيين من رؤية أو سمان إ ارة البداية كما يمكن للسباحين سماعها
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SW 2.4 Clerk of course 

SW.2.4.1   The clerk of course shall assemble swimmers prior to each event . 

 

  :معـد السباقات:  (2/4) مــادة

 . يقوم معد السباقات بجمع السباحين قبل كل سباق : (2/4/1) مــادة
 

SW.2.4.2   The clerk of course shall report to the referee any violation noted in regard to advertising 

(GR 6) and if a swimmer is not present when called . 

 

 ،  ( G R 6 )يقوم معد السباق بإخطار الحكم في حالة أي مخالفة يالحظها بخصوص اإلعالنات : (2/4/2) مــادة

  في حالة عدم وجود السباح عند النداء عليط . أو
 

SW 2.5 Chief inspector of Turns 

SW.2.5.1   The chief inspector of turns shall ensure that inspectors of turns fulfill their duties during 

the competition. 
 

  :رئيس مراقبي الدوران:  (2/5) مــادة

  . بطولةيتأكد رئيس مراقبي الدوران من أداء مراقبي الدوران لعملهم أثناء ال : (2/5/1) مــادة
 

SW.2.5.2   The chief inspector of turns shall receive the reports from the inspectors of turns if any 

infringement occurs and shall present them to the referee immediately . 
 

 رئيس مراقبي الدوران التقارير من مراقبي الدوران إذا حدثت مخالفة للقوانين وعليط  سلمتي : (2/5/2) مــادة

  تقديم هذه التقارير للحكم فوراً .
 

SW 2.6 Inspector of Turns 

SW.2.6.1   One inspector of turns shall be assigned to each lane at each end of the pool . 
 

  :مراقبي الدوران:  (2/6) مــادة
  احة .لكل حارة عند كل نهاية لحوض السبدوران يتم تعيين مراقب  : (2/6/1) مــادة

 

SW.2.6.2   Each inspector of turns shall ensure that swimmers comply with the relevant rules for 

turning, commencing form the beginning of the last arm stroke before touching and ending 

with the completion of the first arm stroke after turning. The inspector of Turns at the 

starting end of the pool, shall ensure that the swimmers comply with the relevant rules 

from the start and ending with completion of the first arm stroke. The inspectors of turns at 

the finish end shall also ensure that the swimmers finish their race according to the current 

rules. 
 

 آخر  بداية يتأكد كل مراقب دوران من اتبان السباحين للقواعد الخاصة بالدوران وذلك بدءاً من : (2/6/2) مــادة

 مراقبي الدوران المتواجدين في  .. اكتماا الشدة األولى بعد الدورانب قبل اللمس وانتهاءً  دة 

 اية كل سباق وحتى انتهاء منطقة البداية عليهم التأكد من اتبان كل سباح للقواعد الخاصة ببد

 الدوران الموجودين عند حافة النهاية عليهم التأكد من  مراقبي أوا  دة حسب نون المسابقة ..

  أن السباحين قد أنهوا سباقهم طبقاً للقواعد الخاصة بالسباق .
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SW.2.6.3   In individual events of 800 and 1500 meters, each inspector of turns at the turning end of 

the pool shall record the number of laps completed by the swimmer in his lane and keep 

the swimmer informed of the remaining number of laps to be completed by displaying "lap 

cards". Semi-electronic equipment may be used, including under water display. 
 

 متر يسجل كل مراقب دوران للسباح الذي في  1588و  088في المسابقات الفردية لسباقات  : (2/6/3) مــادة

ح علدد الملفلات المتبقيلة للسلباح بواسلطة الكلروت دد األطواا التى أتمها وكذلك توضيحارتط ع

ار تشللمل أجهللزة اإلخطلل والتللين اسللتخدامها كلل. األجهللزة النصللف إلكترونيللة يم. الخاصللة بللذلك

  )النداء( تحت الماء .
 

SW 2.6.4  Each inspector at the starting end shall give a warning signal when the swimmer in his lane 

has two lengths plus five (5) meters to swim to finish in individual events of 800 and 1500 

meters. The signal may be repeated after the turn until the swimmer has reached the five 

(5) meters mark on the lane rope. The warning signal may be by whistle or bell. 

 

 كل مراقب دوران عند حائط البداية يعطي إ ارة تنبيط للسباح الموجود في حارتط عندما يكون  : (2/6/4) مــادة

و  088وذلللك فللي السللباقات الفرديللة  أمتللار 5 +سللباق طللولين للحللوض بللاقي لللط علللى إنهللاء ال

. تكللون إ للارة أمتللار . 5يمكللن إعللادة تنبيللط السللباح بعللد الللدوران وحتللى مسللافة  .. متللر 1588

  التنبيط بصفارة أو جرس .
 

SW 2.6.5  Each inspector at the starting end shall determine, in relay events, whether the starting 

swimmer is in contact with the starting platform when the preceding swimmer touches the 

starting wall. When Automatic Equipment which judges relay take-offs is available, it 

shall be used in accordance with SW 13.1 

 

 عند حائط البداية عليط تقرير في سباقات التتابع ما إذا كان السباح الذي  كل مراقب دوران : (2/6/5) مــادة

سيبدأ ما زاا مالمساً لمنصة البدء لحظة لمس الحائط ملن السلباح اللذي قبللط ... يجلب اسلتخدام 

 ( .13/1األجهزة األتوماتيكية التى تحكم إنطالق التتابعات في حالة توافرها وذلك طبقاً للمادة )

 
SW 2.6.6  Inspectors of turns shall report any violation on signed cards detailing the event, lane 

number, and the infringement delivered to the chief inspector of turns who shall 

immediately convey the report to the referee. 

 

 

 م تقديم تقارير موقعة عن أية مخالفات وذلك على بطاقات موضحاً بها مراقبي الدوران عليه : (2/6/1) مــادة

اسم السباق ورقلم الحلارة واسلم السلباح ونلون المخالفلة ويسللموها إللى رئليس مراقبلي اللدوران 

 الذي يسلمها بدوره فوراً إلى الحكم . 
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SW 2.7 Judges of Stroke 

SW 2.7.1  Judges of stroke shall be located on each side of the pool. 

 

 :قضاة طريقة السباحة:  (2/7) مــادة

 يتواجد قضاة طريقة السباحة على جانبي الحوض .  : (2/7/1) مــادة
 

SW 2.7.2  Each judge of stroke shall ensure that the rules related to the style of swimming designated 

for the event are being observed, and shall observe the turns and the finishes to assist the 

inspectors of turns. 

 

 يتأكد قاضي طريقة السباحة من اتبان السباحين للقواعد الخاصة بنون السباحة لكل سباق ،  : (2/7/2) مــادة

 ويراقب الدورانات لمساعدة مراقبي الدوران .

 

SW 2.7.3  Judges of stroke shall report any violation to the referee on signed cards detailing the 

event, lane number, and the infringement. 

 

 يقدم تقرير موقع إلى الحكم عن كل مخالفة موضحاً اسم السباق ورقم الحارة واسم السباح  : (2/7/3) مــادة

 ة .فونون المخال

 

SW 2.8 Chief Timekeeper 

SW 2.8.1  The chief timekeeper shall assign the seating positions for all timekeepers and the 

lanes for which they are responsible. There shall be three (3) timekeepers for each 

lane. If Automatic Officiating Equipment is not used there shall be two (2) 

additional timekeepers designated, either of whom shall be directed to replace a 

timekeeper whose watch did not start or stopped during an event, or who for any 

other reason is not able to record the time. When using three (3) digital watches per 

lane, final time and place is determined by time. 

 

 :رئيس الميقاتيين:  (2/0) مــادة

 عليط تحديد أماكن جلوس الميقاتيين والحارات المسئولين عنها ، وتخصيص ثالثة ميقاتيين لكل  : (2/0/1) مــادة

م تعملل سلاعتط ـللل ألي ميقلاتي ـارة باإلضافة إلى تعيين اثنين اضافيين يوجط أي منهملا كبديلـح

دام ـوفي حاللة استخل يع تسجيل الزمن ألي سبب آخـــر ..أو توقفت أثناء السباق أو من لم يستط

 ساعات رقمية لكل حارة فإن الزمن النهائي والترتيب يجب تحديده بالزمن. 3
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SW 2.8.2  The chief timekeeper shall collect from the timekeepers in each lane a card showing the 

times recorded and, if necessary, inspect their watches. 

 

 يجمع من كل ميقاتي البطاقة المدون بها الزمن المسجل ويراجع ساعتط إذا لزم األمر .  : (2/0/2) مــادة
 

SW 2.8.3  The chief timekeeper shall record or examine the official time on the card for each lane. 

 

  عليط تسجيل أو فحص الزمن الرسمي المسجل على البطاقة الخاصة بكل حارة . : (2/0/3) مــادة
 

SW 2.9 Timekeepers 

 

SW 2.9.1  Each timekeeper shall take the time of the swimmers in the lane assigned to him in 

accordance with SW 11.3. The watches shall be certified correct to the satisfaction of the 

meet Management Committee. 

 

 :الميقاتيون:  (2/9) مــادة

 (  3/  11يسجل كل ميقاتي زمن السباح في الحارة المخصصة لط طبقاً لما جاء بالمادة )  : (2/9/1) مــادة

 قة الساعات المستخدمة. وعلى اللجنة المنظمة اعتماد سالمة ود
 

SW 2.9.2  Each timekeeper shall start his watch at the starting signal, and shall stop it when the 

swimmer in his lane has completed the race. Timekeepers may be instructed by the chief 

timekeeper to record times at intermediate distances in races longer than 100 meters. 

 

 يبدأ الميقاتي تشويل ساعتة مع إ ارة البداية كما يقوم بإيقافها لحظة استكماا السباح الذي في  : (2/9/2) مــادة

 حارتط للسباق .

 يمكن لرئيس الميقاتيين إعطاء تعليمات للميقاتين بتسجيل أزمنة لمسافات متوسطة في السباقات

 متر . 188من األطوا 
  

SW 2.9.3  Promptly after the race, the timekeepers in each lane shall record the times of their watches 

on the card, give it to the chief timekeeper, and if requested present their watches for 

inspection. They shall not clear their watches until they receive the "clear watches" signal 

from the chief timekeeper or the referee. 

 

 فور انتهاء السباق يقوم الميقاتيين المخصصين لكل حارة بتسجيل أزمنة ساعاتهم على بطاقة  : (2/9/3) مــادة

 إذا طلب منهم ذلك ، تيين مع تقديم ساعاتهم للمراجعة قاتسجيل الزمن وتسليمها إلى رئيس المي

 ات من رئيس ــان الساعـارة إرجـد تلقي إ ـم إال بعـاعاتهـان سـتيين إرجقاون على الميـممن

 الميقاتيين أو من الحكم .
 

SW 2.9.4  Unless a video backup system is used, it may be necessary to use the full complement of 

timekeepers even when Automatic Officiating Equipment is used. 

 

 في حالة عدم استخدام جهاز تسجيل بالفيديو يصبح من الضروري تعيين طاقم كامل من  : (2/9/4) مــادة

 الميقاتيين حتى في حالة استخدام أجهزة تسجيل الزمن األوتوماتيكية . 
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SW 2.10 Chief Finish Judge 
 

SW 2.10.1  The chief finish judge shall assign each finish judge his position and the placing to be 

determined. 

 

 :رئيس قضاة النهاية:  (2/18) مــادة

 يحدد لكل قاضي نهاية مكانط والتترتيب الذي يحدده .  : (2/18/1) مــادة
 

SW 2.10.2  After the race, the chief finish judge shall collect signed result sheets from each finish 

judge and establish the result and placing which will be sent directly to the referee. 

 

 يجمع بعد نهاية كل سباق بطاقات تسجيل النتائج موقعاً عليها من قضاة النهاية ويحدد النتائج  : (2/18/2) مــادة

  ا رةً إلى الحكم .والترتيب ويرسلها مب
 

SW 2.10.3  Where Automatic Officiating Equipment is used to judge the finish of a race, the chief 

finish judge must report the order of finish recorded by the Equipment after each race. 

 

 ية رسمية لتسجيل نهاية السباقات يجب على رئيس قضاة في حالة استخدام أجهزة أوتوماتيك : (2/18/3) مــادة

 النهاية المسجل بواسطة الجهاز وذلك بعد كل سباق . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaeswimming.org/


 U.A.E. SWIMMING ASSOCIATION تحاد اإلمارات العربية المتحدة للسباحةا

  UAE ai,bDu Box : 8899 P.O. 2648718 –2648717 , Fax : 04 -Tel : 04           دبي إ.ع.م   8888ص ب  – 7178268فاكس:  – 47 7178262هاتف : 

Website : www.uaeswimming.com  , E-mail : uaeswima@emirates.net.ae 

 

 

 

 

 

SW 2.11 Finish Judges 

 

SW 2.11.1  Finish judges shall be positioned in elevated stands in line with the finish where they have 

at all times a clear view of the course and the finish line, unless they operate an Automatic 

Officiating device in their respective assigned lanes by depressing the "push-button" at the 

 

 :قضاة النهاية:  (2/11) مــادة

 لى ساللــم مرتفعة على امتـداد خـط النهـايـة حتى يتمكنـوا من الرؤية يجلس قضاة النهاية ع : (2/11/1) مــادة

الواضلللحة لسلللير السلللباق وخلللط النهايلللة طلللواا فتلللرة السلللباق ملللا للللم يقوملللوا بتشلللويل الجهلللاز 

األوتوماتيكي لتسجيل الترتيب في نفس الحارات المخصصة لكل منهم بالضلوط عللى زر إتملام 

 السباق .

 

SW 2.11.2  After each event the finish judges shall decide and report the placing of the swimmers 

according to the assignments given to them. Finish judges other than push-button operators 

shall not act as timekeepers in the same event. 

 

 كل قاضي نهاية بتحديد وتسجيل الترتيب طبقاً للمهمة المحددة لط ...  عند نهاية كل سباق يقوم : (2/11/2) مــادة

فيما عدا قيام قضاة النهاية بتشويل أزرار جهاز تسجيل الترتيب األوتوملاتيكي ال يجلوز تكلليفهم 

 بالعمل كميقاتيين في نفس السباق . 
 

SW 2.12 Desk Control (other than for Olympic Games and World Championships) 
 

SW 2.12.1  The chief recorder is responsible for checking results from computer printouts or from 

results of times and placing in each event received from the referee. The chief recorder 

shall witness the referee's signing the results. 

 

 :مكتب التسجيل:  (2/12) مــادة

 رئيس المسجلين مسئوا عن مراجعة النتائج التى تصدر مطبوعة من الجهاز أو نتائج الزمن  : (2/12/1) مــادة

 والترتيب المأخوذة عن طاقم التحكيم بعد كل سباق ، وعليط التأكد من توقيع الحكم على النتائج. 
 

SW 2.12.2  The recorders shall control withdrawals after the heats or finals, enter results on official 

forms, list all new records established, and maintain scores where appropriate. 

 

 يقوم المسجلين بحصر االنسحابات عقب التصفيات والنهائيات وتدوين النتائج على النماذج  : (2/12/2) مــادة

 ر وتسجيل جميع األرقام القياسية الجديدة وتحديد النقاط إذا لزم األمر . الرسمية وكذلك حص
 

SW 2.13 Officials’ Decision Making 
 

SW 2.13.1  Officials shall make their decision autonomously and independently of each other unless 

otherwise provided in the Swimming Rules. 

 

 :قرارات طاقم التحكيم:  (2/13) مــادة
 

 طاقم التحكيم قراراتهم كل بشكل مستقل عن اآلخر وذلك ما لم تنص قوانين السباحة أفراد يأخذ  : (2/13/1) مــادة

 على غير ذلك .

 

http://www.uaeswimming.org/


 U.A.E. SWIMMING ASSOCIATION تحدة للسباحةتحاد اإلمارات العربية الما

  UAE ai,bDu Box : 8899 P.O. 2648718 –2648717 , Fax : 04 -Tel : 04           دبي إ.ع.م   8888ص ب  – 7178268فاكس:  – 47 7178262هاتف : 

Website : www.uaeswimming.com  , E-mail : uaeswima@emirates.net.ae 

 

 

 
 

 

SW 3 SEEDING OF HEATS, SEMI-FINALS AND FINALS 

 

The starting stations for all events in Olympic Games, World Championships, Regional 

Games and other FINA competitions shall be by seeding as follows: 

 

 :إعداد التصفيات وقبل النهائيات والنهائيات :    (3) مــادة

 إن االعداد للسباقات يعتبر هو المحطة األولى النطالق مسابقات األلعاب األولمبية وبطوالت    

 لبطوالت االقليمية وبطوالت االتحاد الدولي للسباحة ويتم ذلك كما يلي : العالم وا
 

SW 3.1 Heats 
 

SW 3.1.1  The best competitive times of all entrants for the preceding twelve (12) months prior to the 

entry deadline of the competition, shall be submitted on entry forms and listed in order of 

time by the Management Committee. Swimmers who do not submit official recorded times 

shall be considered the slowest and shall be placed at the end of the list with a no time. 

Placement of swimmers with identical times or of more than one swimmer without times 

shall be determined by draw. Swimmers shall be placed in lanes according to the 

procedures set forth in SW 3.1.2. below. Swimmers shall be placed in trial heats according 

to submitted times in the following manner. 

 

 :التصفيـات:  (3/1) مــادة

 تقــوم اللجنة المنظمة بإعـداد نمـوذج اال تراك لكل سباق يـدون فيـط أسماء جميـع السباحين  : (3/1/1) مــادة

المشتركين في قائمة بترتيب تنلازلي حسلب أفضلل األزمنلة التلى حققهلا كلل ملنهم خلالا اإلثنلي 

ن يعتبلروا األبطلأ ويلتم تلرتيبهم فلي ملسلل لهلم زعشر  هراً األخيره ... المتسلابقين اللذين للم ير

اوية أو إذا كلان هنلاك .. يحلدد ترتيلب السلباحين ذوي األزمنلة المتسل وبلدون زملن نهاية القائملة

ح لم يحلدد للط زملن وذللك بواسلطة القرعلة .. يلوزن السلباحين فلي الحلارات طبقلاً أكمر من سبا

يرتللب السللباحون فللي التصللفيات طبقللاً  ( المللذكورة بعللد3/1/2لإلجللراءات المبينللة فللي المللادة )

 ألزمنتهم المسجلة باألسلوب التالي : 
 

SW 3.1.1.1  If one heat, it shall be seeded as a final and swum only during the final session. 

 

 مرحلة النهائي إذا كانت هناك تصفية واحدة يمكن توزيع السباحين عليها كنهائي وتقام فقط في  :(3/1/1/1) مــادة
 

SW 3.1.1.2  If two heats, the fastest swimmer shall be seeded in the second heat, next fastest in the first 

heat, next fastest in the second heat, next in the first heat, etc. 

 

 المانية ، ويوضع باح األسرن في التصفية إذا كان هناك تصفيتان يتم التوزيع بأن يوضع الس :(3/1/1/2) مــادة

في السرعة في التصفية األولى ثم الذي يلليهم فلي السلرعة فلي التصلفية المانيلة  السباح التالي لط

 ... وهكذا . والتالي لط في السرعة يوضع في التصفية األولى
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SW 3.1.1.3  If three heats, the fastest swimmer shall be placed in the third heat, next fastest in the 

second, next fastest in the first. The fourth fastest swimmer shall be placed in the third 

heat, the fifth in the second heat, and the sixth fastest in the first heat, the seventh fastest in 

the third heat, etc. 

 

 في السرعة في التالي لطوتصفيات يوضع أسرن سباح في التصفية المالمة  ثالث إذا كان هناك :(3/1/1/3) مــادة

المانية والذي يليط في السلرعة فلي التصلفية األوللى والرابلع ملن حيلث السلرعة يوضلع التصفية 

 وهكذا  .ة المالمةفي المالمة والخامس في المانية والسادس في التصفية األولى والسابع في التصفي

 

SW 3.1.1.4  If four or more heats, the last three heats of the event shall be seeded in accordance with 

SW 3.1.1.3 above. The heat preceding the last three heats shall consist of the next fastest 

swimmers; the heat preceding the last four heats shall consist of the next fastest swimmers, 

etc. Lanes shall be assigned in descending order of submitted times within each heat, in 

accordance with the pattern outlined in SW 3.1.2 below. 

 

 يع السباحين على التصفيات المالث األخيرة طبقاً إذا كان هناك أربع تصفيات أو أكمر يتم توز :(3/1/1/4) مــادة

( السللابقة .. وتحتللوى التصللفية التللى تسللبق الللمالث تصللفيات األخيللرة علللى  3/1/1/3للمللادة ) 

السباحين التاليين لهم من حيث السرعة ، والتصفية التى تسبق األربلع تصلفيات األخيلرة تشلمل 

تحديللد الحللارات بالترتيللب التنللازلي ل رقللام  يللتمتللاليين مللن حيللث السللرعة .. وهكللذا السلباحين ال

 ( التالية . 3/1/2المقدمة لكل تصفية وفقاً لما هو موضح بالمادة ) 
 

SW 3.1.1.5  Exception: When there are two or more heats in an event, there shall be a minimum of 

three swimmers seeded into any one preliminary heat, but subsequent scratches may 

reduce the number of swimmers in such heat to less than three. 

 

 أو أكمر في أي سباق فيجب أن ال يقل توزيع عدد السباحين  تصفيتنان إذا كان هناك ..استمناءاً  :(3/1/1/5) مــادة

ملا بعلد فليمكن أن يقلل علدد بكل تصفية عن ثالثة على األقل ، ولكن إذا حدثت حاالت  لطب في

 السباحين في ممل هذه التصفية عن ثالثة .
 

SW 3.1.2  Except for 50 meter events in 50 meter pools, assignment of lanes shall be (number 1 lane 

being on the right side of the pool when facing the course from the starting end) by placing 

the fastest swimmer or team in the centre lane in pool with an odd number of lanes, or in 

lane 3 or 4 respectively in pools having 6 or 8 lanes. The swimmer having the next fastest 

time is to be placed on his left, then alternating the others to right and left in accordance 

with the submitted times. Swimmers with identical times shall be assigned their lane 

positions by draw within the aforesaid pattern. 

 

 تكـون على الجانب األيمــن  1متر فإن تحديد الحارات ) حـارة رقــم  58باستمناء سباق الـ   :(3/1/2) مــادة

للحللوض عنللد مواجهللة الحللوض مللن حافللة البدايللة ( يوضللع أسللرن سللباح أو فريللق فللي الحللارة 

حللارات ،  0أو  1تبعللاً لمللا إذا كللان الحللوض لللط  4أو  3الوسللطى مللن الحللوض أو فللي حللارة 

ضع السباح صاحب الرقم الماني على يساره ثلم بالتبلادا يمينلاً ويسلاراً عللى ضلوء أزمنلتهم ويو

 المسجلة .. والسباحين ذوي األزمنة المتساوية يتم تحديد حاراتهم بالقرعة كما توضح من قبل .
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SW 3.1.3  When 50 meter events are contested in 50 meter pools, the races may be swum, at the 

discretion of the Management Committee, either from the regular starting end to the 

turning end or from the turning end to the starting end, depending upon such factors as 

existence of adequate Automatic Equipment, starter's position, etc. The Management 

Committee should advise swimmers of their determination well before the start of the 

competition. Regardless of which way the race is swum, the swimmers shall be seeded in 

the same lanes in which they would be seeded if they were both starting and finishing at 

the starting end. 

 

 متر فإنها تبدأ طبقاً لرأي اللجنة المنظمة إما من مكان البداية العادي  58في حالة إقامة سباقات   :(3/1/3) مــادة

حتى حائط الدوران أو من مكان الدوران إلى حافة النهاية ، ويعتمد ذلك على عدة عواملل مملل 

وفلي الحلالتين  ..مكلان اآلذن بالبلدء .. إلل  . –وماتيكية لقياس الزمن مكان تواجد األجهزة األوت

يجللب أن تقللوم اللجنللة المنظمللة بإخطللار المتسللابقين بقرارهللا قبللل بدايللة السللباق بوقللت كللاف .. 

وبوض النظر عن االتجاه الذي سيسير فيط السباق فإن توزيع السباحين على الحارات يجلب أن 

 ية أو النهاية عند حافة البداية التقليدية .يكون كما هو سواء كانت البدا
 

SW 3.2 Semi-Finals and Finals 
 

SW 3.2.1  In the semi-finals heats shall be assigned as in SW 3.1.1.2. 
 

 : (3/2) مــادة

 : قبل النهائيات والنهائيات : (3/2/1) مــادة
 ( .  3/1/1/2ة ) في تصفيات قبل النهائي يتبع الترتيب الوارد في الماد

 

SW 3.2.2  Where no preliminary heats are necessary, lanes shall be assigned in accordance with SW 

3.1.2 above. Where preliminary heats or semi-finals have been held, lanes shall be assigned as in SW 

3.1.2 based, however, on times established in such heats. 

 

  .( المشار إليها سابقاً . 3/1/2في حالة عدم وجود تصفيات فيتم تحديد الحارات طبقاً لمادة )  : (3/2/2) مــادة

فللي حالللة إقامللة تصللفيات فللإن الحللارات فللي النهللائي أو قبللل النهللائي يللتم توزيعهللا وفقللاً للمللادة 

 يات .( على أساس األزمنة المحققة في تلك التصف 3/1/2)
 

SW 3.2.3  In the event that swimmers from the same or different heats have equal times registered to 

1/100 second for either the eighth place or sixteenth place, there shall be a swim-off to 

determine which swimmer shall advance to the appropriate finals. Such swim-off shall 

take place not less than one hour after all involved swimmers have completed their heat. 

Another swim-off shall take place if equal times are registered again. 

 

 مختلفة وذلك حتى واحد في المائة إذا تساوت أزمنة سباحين في نفس التصفية أو في تصفيات  : (3/2/3) مــادة

من المانية في سباق مطلوب لط تحديلد المركلز الملامن أوالسلادس عشلر فيجلب إقاملة سلباق بلين 

عللى أن  ،هؤالء السباحين المتساويين في الزمن لتحديلد أي ملنهم يلدخل النهائيلات المناسلبة للط 

ميللع تصللفيات السللباحين يقللام هللذا السللباق بيللنهم بعللد مللرور سللاعة علللى األقللل مللن انتهللاء ج

 يقام سباق آخر في حالة تساوي األزمنة مرة أخرى .. .المشتركين في هذا السباق 
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SW 3.2.4  Where one or more swimmers scratch from a semi-final or final substitutes will be called 

in order of classifications in heats or semi-finals. The event or events must be re-seeded 

and supplementary sheets must be issued detailing the changes or substitutions, as 

prescribed in SW 3.1.2. 

 

 إذا استبعد سباح أو أكمر من قبل نهائي أو من نهائي ) أ أو ب ( من سباق ما ، فيتم استدعاء  : (3/2/4) مــادة

يبهم في التصفيات أو قبل النهائي .. ويعاد توزيع السباق أو السباقات ملع ء وذلك وفقاً لترتالبدال

  ( .3/1/2إصدار نشرة إضافية موضحاً فيها التويير أو التبديل كما توضح في المادة ) 
 

SW 3.3 In other competitions, the draw system may be used for assigning lane positions. 

 

 في البطوالت األخرى يمكن استخدام نظام القرعة لتحديد أماكن الحارات .  : (3/3) مــادة
 

SW 4 THE START 
 

SW 4.1  The start in Freestyle, Breaststroke, Butterfly and Individual Medley races shall be with a 

dive. On the long whistle (SW 2.1.5) from the referee the swimmers shall step onto the 

starting platform and remain there. On the starter's command "take your marks", they shall 

immediately take up a starting position with at least one foot at the front of the starting 

platforms. The position of the hands is not relevant. When all swimmers are stationary, the 

starter shall give the starting signal. 

 

 : البداية : (4) مــادة

 . فور صدور صفارة الحكم بوطسط.تبدأ سباقات الحرة والصدر والفرا ة والفردي المتنون  : (4/1) مــادة

. وعند سمان . ( يأخذ السباحون أماكنهم على منصة البداية والبقاء في هذا الوضع2/1/5)مادة 

فلوراً بلأن يضلع السلباح رجلل واحلدة أمر اآلذن بالبدء خذ مكانك يأخذ السلباحون وضلع البدايلة 

على األقل في مقدمة المنصة ، وضع األيدى غير هام .. وعنلدما يمبلت جميلع السلباحين يعطلي 

 اآلذن بالبدء إ ارة البداية . 
 

W 4.2  The start in Backstroke and Medley Relay races shall be from the water. At the referee's 

first long whistle (SW 2.1.5), the swimmers shall immediately enter the water. At the 

Referee's second long whistle the swimmers shall return without undue delay to the 

starting position (SW 6.1). When all swimmers have assumed their starting positions, the 

starter shall give the command "take your marks". When all swimmers are stationary, the 

starter shall give the starting signal. 

 

 في سباقات الظهر والتتابع المتنون تكون من الماء .. مع الصفارة الطويلة األولى من الحكم  : (4/2) مــادة

إلى الماء فوراً .. ومع الصلفارة الطويللة المانيلة ملن الحكلم يعلود ( ينزا السباحون 2/1/5)مادة 

خللذ جميللع السللباحين ( .. وعنللدما يأ 1/1السللباحين إلللى مكللان البدايللة دون تللأخير متعمللد ) مللادة 

وضع االستعداد يعطي اآلذن بالبدء األمر خذ مكانك .. وعند ثبات جميع السباحين يعطي اآلذن 

 بالبدء إ ارة البداية .
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SW 4.3  In Olympic Games, World Championships and other FINA events the command "Take 

your marks" shall be in English and the start shall be by multiple loudspeakers, mounted 

one at each starting platform. 

 

 األخرى يصدر النداء خذ  الدولي في الدورات األولمبية وبطوالت العالم وبطوالت االتحاد : (4/3) مــادة

 داية . مكانك باللوة اإلنجليزية من خالا مكبرات صوت بواقع مكبر صوت عند كل منصة ب
 

SW 4.4  Any swimmer starting before the starting signal has been given, shall be disqualified. If the 

starting signal sounds before the disqualification is declared, the race shall continue and 

the swimmer or swimmers shall be disqualified upon completion of the race. If the 

disqualification is declared before the starting signal, the signal shall not be given, but the 

remaining swimmers shall be called back and start again. 

 

 إ ارة البداية قبل إعالن اإللواء أي سباح يبدأ قبل إ ارة البدء يستبعد من السباق .. إذا صدرت  : (4/4) مــادة

 بعلد اتملام السلباق .. إذا تلم إعلالن إلولاء سلباق المخطل   فيستمر السباق ويلولي سلباق المخطل 

  قبل اإل ارة فال تعطى إ ارة البداية ويتم إرجان باقي السباحين وتعاد البداية .
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SW 5 FREESTYLE 

 

SW 5.1  Freestyle means that in an event so designated the swimmer may swim any style, except 

that in individual medley or medley relay events, freestyle means any style other than 

backstroke, breaststroke or butterfly. 

 

 

 : السباحة الحــرة : (5) مــادة
 

 المقصود بالسباحة الحرة أن السباح يمكنط أن يسبح بأي طريقة فيما عدا سباق التتابع المتنون  : (5/1) مــادة

أو سلباق الفلردي المتنلون ، فلالجزء الخلاص بالسللباحة الحلرة فلي هلذين النلوعين ملن السللباقات 

 يسبح فيط السباح بطريقة تختلف عن سباحة الظهر والصدر والفرا ة . 
 

 

SW 5.2  Some part of the swimmer must touch the wall upon completion of each length and at the 

finish. 

 

 

 يجب أن يلمس الحائط أي جزء من جسم السباح عند إتمام كل طوا لحوض السباحة وعند  : (5/2) مــادة

 النهاية . 
 

 

SW 5.3  Some part of the swimmer must break the surface of the water throughout the race, except 

it shall be permissible for the swimmer to be completely submerged during the turn and for 

a distance of not more than 15 meters after the start and each turn. By that point, the head 

must have broken the surface. 

 

 

 لسباح بالوطس خالا السباق ما عدا المسموح بط ل جزء من السباح يجب أن يشق سطح الماء : (5/3) مــادة

متلر فلي البدايلة أو اللدوران .. عنلد هلذه النقطلة  15تماماً خالا اللدوران ولمسلافة ال تزيلد علن 

 يجب أن تشق رأس السباح سطح الماء .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uaeswimming.org/


 SSOCIATIONU.A.E. SWIMMING A تحاد اإلمارات العربية المتحدة للسباحةا

  UAE ai,bDu Box : 8899 P.O. 2648718 –2648717 , Fax : 04 -Tel : 04           دبي إ.ع.م   8888ص ب  – 7178268فاكس:  – 47 7178262هاتف : 

Website : www.uaeswimming.com  , E-mail : uaeswima@emirates.net.ae 

 

 

 
SW 6 BACKSTROKE 

 

SW 6.1  Prior to the starting signal, the swimmers shall line up in the water facing the starting end, 

with both hands holding the starting grips. Standing in or on the gutter or bending the toes 

over the lip of the gutter is prohibited. 

 

 : سباحة الظهـر : (6) مــادة
 

 غير يدين قابضتين على مقبض البداية ويصطف السباحون في الماء بمواجهة حافة البداية وال : (1/1) مــادة

 .  ة البدايةصرف أو ثنى أصابع القدمين على حافالمسموح بالوقوف داخل أو فوق سور قناة 
 

SW 6.2  At the signal for starting and after turning the swimmer shall push off and swim upon his 

back throughout the race except when executing a turn as set forth in SW 6.4. The normal 

position on the back can include a roll movement of the body up to, but not including 90 

degrees from horizontal. The position of the head is not relevant. 

 

 بعد إعطاء إ ارة البداية وبعد الدوران يدفع السباح الحائط ويسبح على ظهره طواا السباق ،  : (1/2) مــادة

( .. الوضلع  1/4ويجب أن يظل على ظهره في جميع األوقات فيملا علدا أثنلاء اللدوران ) ملادة 

صلوا إللى الطبيعي على الظهر يمكن أن يتضمن حركة تمايل الجسم ال يتضمن هذا التمايل الو

 درجة من الوضع األفقي ، وضع الرأس ال يهم في هذه الحالة .  98
 

SW 6.3  Some part of the swimmer must break the surface of the water throughout the race. It is 

permissible for the swimmer to be completely submerged during the turn, at the finish and 

for a distance of not more than 15 metres after the start and each turn. By that point the 

head must have broken the surface. 

 

 يجب أن يظهر جزء من جسم السباح فوق سطح الماء طواا السباق فيما عدا بعد البداية وأثناء  : (1/3) مــادة

متلر  15سمط موموراً تماماً تحت الماء ولمسافة ال تزيد عن الدوران فيسمح للسباح أن يكون ج

  دوران وفي هذه النقطة يجب أن تكون الرأس  قت سطح الماء . بعد البداية وبعد كل
 

SW 6.4  When executing the turn there must be a touch of the wall with some part of the 

swimmer’s body. During the turn the shoulders may be turned over the vertical to the 

breast after which a continuous single arm pull or a continuous simultaneous double arm 

pull may be used to initiate the turn. The swimmer must have returned to the position on 

the back upon leaving the wall. 

 

 ألكتاف ن .. أثناء الدوران يمك عند لحظة الدوران ال بد من لمس الحائط بجزء من جسم السباح : (1/4) مــادة

باسلتخدام  يسمح صوا إلى الوضع على الصدر والتى بعدهاوح تجاوز الوضع الرأسي والالسبا

للوضع  ودالسباح يجب أن يع .. مين وذلك لبدء الدورانز دة ذران واحدة أو  دة ذراعين متال

 الحائط .  موادرة أوعلى الظهر بعد 
 

SW 6.5  Upon the finish of the race the swimmer must touch the wall while on the back. 

 

 عند نهاية السباق يجب أن يلمس السباح الحائط وهو على الظهر .  : (1/5) مــادة
 

 

 

 

http://www.uaeswimming.org/


 WIMMING ASSOCIATIONU.A.E. S تحاد اإلمارات العربية المتحدة للسباحةا

  UAE ai,bDu Box : 8899 P.O. 2648718 –2648717 , Fax : 04 -Tel : 04           دبي إ.ع.م   8888ص ب  – 7178268فاكس:  – 47 7178262هاتف : 

Website : www.uaeswimming.com  , E-mail : uaeswima@emirates.net.ae 

 

 

 

 

 

SW 7 BREASTSTROKE 

 

SW 7.1  From the beginning of the first arm stroke after the start and after each turn, the body shall 

be kept on the breast. It is not permitted to roll onto the back at any time. Throughout the 

race the stroke cycle must be one arm stroke and one leg kick in that order. 

 

 : سباحة الصـدر : (7) ـادةمـ
 

 الصدر ،  مع أوا  دة بعد البدء وبعد كل دوران يجب أن يحتفظ السباح بوضع الجسم على : (7/1) مــادة

عبلارة تكلون  اللدورة الكامللةالسلباق  خلالاغير مسموح بلف الجسم على الظهر في أي وقت . 

 . وضربة رجل واحدة عن حركة زران واحدة كاملة
 

SW 7.2  All movements of the arms shall be simultaneous and in the same horizontal plane without 

alternating movement. 

 

 جميع حركات الذراعين تؤدى بالتماثل معاً وفي مستوى أفقي واحد بدون حركات تبادلية .  : (7/2) مــادة
 

SW 7.3  The hands shall be pushed forward together from the breast on, under, or over the water. 

The elbows shall be under water except for the final stroke before the turn, during the turn 

and for the final stroke at the finish. The hands shall be brought back on or under the 

surface of the water. The hands shall not be brought back beyond the hip line, except 

during the first stroke after the start and each turn. 

 

 يظل الكوعان  .. من الصـدر على أو تحت أو فــوق سطح الماء تدفــع اليـدين معاً إلى األمـام : (7/3) مــادة

أسفل سطح الماء ما عدا في الشدة األخيرة قبل الدوران وأثناء الدوران وفي الشدة األخيرة عند 

أال تتجلاوز حركلة . يحلب .يتم سحب اليلدين للخللف عللى أو تحلت سلطح الملاء  ..نهاية السباق 

 . بعد كل دوراناليدين للخلف إلى ما وراء خط المقعدة فيما عدا أثناء الشدة األولى بعد البداية و
 

SW 7.4  During each complete cycle, some part of the swimmer's head shall break the surface of 

the water. After the start and after each turn, the swimmer may take one arm stroke 

completely back to the legs. The head must break the surface of the water before the hands 

turn inward at the widest part of the second stroke. A single downward dolphin kick 

followed by a breaststroke kick is permitted while wholly submerged. Following which, all 

movements of the legs shall be simultaneous and in the same horizontal plane without 

alternating movement. 

 

 يجب أن يقطع جزء من رأس السباح سطح أثناء اكتماا كل دورة )  دة ذران ودفعة رجل (  : (7/4) مــادة

يجب  .. أن يأخذ  دة ذران كاملة إلى الرجلينللسباح  بعد البداية وبعد كل دوران يمكن. . الماء

لمانيللة . تسلان لهمللا فلي الشللدة ااخللر آسلطح المللاء قبلل دوران اليللدين ملن  رأس السللباح أن تشلق

بينملا يكلون الجسلم الصلدر  ضلربة رجلل تبعهلاي رجلل دولفنيلة إللى أسلفليسمح للسباح بضلربة 

معاً وفلي  لركات الرجلين يجب أن تؤدى بالتماثجميع حوبعد ذلك . موموراً تحت سطح الماء .

 مستوى أفقي واحد بدون أداء حركة تبادلية . 
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SW 7.5  The feet must be turned outwards during the propulsive part of the kick. A scissors, flutter 

or downward dolphin kick is not permitted except as in SW 7.4. Breaking the surface of 

the water with the feet is allowed unless followed by a downward dolphin kick. 

 

 الدفع بالرجلين للخلف يجب تحريك القدمين إلى الخــارج . وغــير مسمــوح بالحركـة  أثناء : (7/5) مــادة

مسللموح بظهللور  ( 7.4. مللا عللدا )لفنيللة ألسللفل بالنسللبة ل رجللل .والمقصللية االرتعا للية أو الد

 أسفل .إلى القدمين على سطح الماء ما لم يكن ذلك متبوعاً بحركة دولفنية 
 

SW 7.6  At each turn and at the finish of the race, the touch shall be made with both hands 

simultaneously at, above, or below the water level. The head may be submerged after the 

last arm pull prior to the touch, provided it breaks the surface of the water at some point 

during the last complete or incomplete cycle preceding the touch. 

 

 عند كل دوران وفي نهاية السباق يجب لمس الحائط بكلتا اليدين في نفس الوقت على أو أعلى  : (7/1) مــادة

يمكن إنزاا الرأس تحت سطح الماء بعد آخر  دة بالذراعين قبلل اللملس  .أو أسفل سطح الماء.

  .بل اللمسرة كاملة أو غير كاملة قبشرط أن تشق الرأس سطح الماء في أي نقطة أثناء آخر دو
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SW 8 BUTTERFLY 

 

SW 8.1  From the beginning of the first arm stroke after the start and each turn, the body shall be 

kept on the breast. Under water kicking on the side is allowed. It is not permitted to roll 

onto the back at any time. 

 

 : سباحة الفراشة : (0) مــادة

 ، مسموح بدفع  من بداية أو  دة بعد البداية وبعد كل دوران يجب أن يبقى الجسم على الصدر : (0/1) مــادة

. غير مسموح بدوران الجسم إلى الوضع عللى الظهلر فلي أي  القدمين تحت الماء على الجانب

 وقت خالا السباق . 
 

SW 8.2  Both arms shall be brought forward together over the water and brought backward 

simultaneously through-out the race, subject to SW 8.5. 

 

 مع مالحظة  تتحرك اليدين معاُ ل مام فوق سطح الماء ثم تتحركان للخلف معاً وبشكل متماثل : (0/2) مــادة

 .  ( 0/5المادة ) 
 

SW 8.3  All up and down movements of the legs must be simultaneous. The legs or the feet need 

not be on the same level, but they shall not alternate in relation to each other. A 

breaststroke kicking movement is not permitted. 

 

 تؤدى حركة القدمين معاً الى أعلى وإلى أسفل بالتماثل وفي آن واحد .. ليس من  يجب أن : (0/3) مــادة

. .الضروري أن تكون الساقين أو القدمين فلي نفلس المسلتوى ، ولكلن ال يسلمح بحركلة تبادليلة 

 حركة ضربة الرجل في سباحة الصدر غير مسموح بها . 
 

SW 8.4  At each turn and at the finish of the race, the touch shall be made with both hands 

simultaneously, at, above or below the water surface. 

 

 يؤدى اللمس عند كل دوران وفي النهاية باليدين معاً في مستوى سطح الماء أو أعلى أو أسفل  : (0/4) مــادة

 هذا المستوى .
 

SW 8.5  At the start and at turns, a swimmer is permitted one or more leg kicks and one arm pull 

under the water, which must bring him to the surface. It shall be permissible for a 

swimmer to be completely submerged for a distance of not more than 15 metres after the 

start and after each turn. By that point, the head must have broken the surface. The 

swimmer must remain on the surface until the next turn or finish. 

 

 في البداية وبعد كل دوران يسمح للسباح وهو غاطس تحت الماء بأداء دفعة أو أكمر بالرجلين  : (0/5) مــادة

بالسلباحة تحلت  و دة واحدة بالذراعين تحت الماء تؤدى لرفع الجسم إلى سطح الملاء. مسلموح

عقلب متلر .. و 15لمسلافة ال تزيلد علن  –سلواء فلي البدايلة أو عقلب كلل دوران  –سطح الماء 

ذلك ال بد وأن تشق رأس السباح سطح الملاء ويظلل فلوق سلطح الملاء حتلى اللدوران التلالي أو 

 حتى النهاية .
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SW 9 MEDLEY SWIMMING 

 

SW 9.1  In individual medley events, the swimmer covers the four swimming styles in the 

following order: Butterfly, Backstroke, Breaststroke and Freestyle. 

 

 : السباحة المتنوعة : (9) مــادة
 في سباقات الفردي المتنون يؤدي السباح طرق السباحة األربعة بالترتيب فرا ة ثم ظهر ثم  : (9/1) مــادة

 صدر ثم حرة . 
 

SW 9.2  In medley relay events, swimmers will cover the four swimming styles in the following 

order: Backstroke, Breaststroke, Butterfly and Freestyle. 

 

 طرق السباحة األربعة بالترتيب التالي : الظهر ثم  ينفي سباقات التتابع المتنون يؤدي السباح : (9/2) مــادة

 الصدر ثم الفرا ة ثم حرة . 
 

SW 9.3  Each section must be finished in accordance with the rule which applies to the style 

concerned. 

 

 كل جزء يجب أن تكون نهايتط طبقاً للقواعد الخاصة المطبقة على هذا النون من طرق السباحة  : (9/3) مــادة
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SW 10 THE RACE 
 

SW 10.1  A swimmer swimming over the course alone shall cover the whole distance to qualify. 

 

 :السباق : (18) مــادة

 .  مسافة كاملة حتى تحتسب لط نتيجة لهذا السباققطع السباح المشترك في سباق ما الي : (18/1) مــادة
 

SW 10.2  A swimmer must finish the race in the same lane in which he started. 

 

 ب على السباح أن ينهي سباقط داخل نفس الحارة التى يدأ منها . يج : (18/2) مــادة
 

SW 10.3  In all events, a swimmer when turning shall make physical contact with the end of the pool 

or course. The turn must be made from the wall, and it is not permitted to take a stride or 

step from the bottom of the pool. 

 

 في جميع السباقات يجب على السباح عند الدوران أن يلمس نهاية الحوض وأن يكون الدوران  : (18/3) مــادة

 من الحائط وغير مسموح بالدفع من قان الحوض أو أخذ خطوة عليط . 
 

SW 10.4  Standing on the bottom during freestyle events or during the freestyle portion of medley 

events shall not disqualify a swimmer, but he shall not walk. 

 

 الوقوف على قان الحوض أثناء السباحة الحرة أو أثناء السباحة الحرة في سباقات المتنون ال  : (18/4) مــادة

 يؤدي إلى إلواء السباق ولكن يحظر على السباح المشي . 
 

SW 10.5  Pulling on the lane rope is not allowed. 

 

 الجذب ) الشد ( لحبل الحارة غير مسموح بط .  : (18/5) مــادة
 

SW 10.6  Obstructing another swimmer by swimming across another lane or otherwise interfering 

shall disqualify the offender. Should the foul be intentional, the referee shall report the 

matter to the Member promoting the race, and to the Member of the swimmer so 

offending. 

 

 ة أخرى أو بالتدخل معط يؤدي إلى إلواء سباق سباح آلخر بالسباحة بالعرض في حاراعتراض  : (18/1) مــادة

االتحاد المشرف  اً فعلى الحكم أن يرفع تقريراً بما حدث إلىالمخط  ، أما إذا كان الخطأ متعمد

 على المسابقة وإلى االتحاد الذي يتبعط السباح المخط  . 
 

SW 10.7  No swimmer shall be permitted to use or wear any device that may aid his speed, 

buoyancy or endurance during a competition (such as webbed gloves, flippers, fins, etc.). 

Goggles may be worn. 

 

 غير مسموح للسباح باستعماا أو ارتداء أي أداة أو جهاز يزيد من سرعتط أو طفوه أو قوة  : (18/7) مــادة

احتمالط أثناء السباق ) ممل قفازات السباحة أو زعانف األجل أو األيلدي .. إلل  ( ويسلمح بللبس 

 النظارات .
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SW 10.8  Any swimmer not entered in a race, who enters the water in which an event is being 

conducted before all swimmers therein have completed the race, shall be disqualified from 

his next scheduled race in the meet. 

 

 شترك في سباق ما وينزا الحوض إثناء إقامة هذا السباق وقبل أن ينتهي جميع أي سباح غير م : (18/0) مــادة

 المتسابقين يحرم المتسابقين من اال تراك في أوا سباق تاٍا لط خالا البطولة .
 

SW 10.9  There shall be four swimmers on each relay team. 

 

 يق تتابع . يجب أن يكون هناك أربع سباحين لكل فر : (18/9) مــادة
 

SW 10.10  In relay events, the team of a swimmer whose feet lose touch with the starting platform 

before the preceding team-mate touches the wall shall be disqualified. 

 

 داية قبل أن يلمس زميلط السابق في سباقات التتابع إذا تركت قدم أحد سباحي الفريق منصة الب : (18/18) مــادة

 الحائط فإن هذا الفريق يلوى سباقط .
 

SW 10.11  Any relay team shall be disqualified from a race if a team member, other than the swimmer 

designated to swim that length, enters the water when the race is being conducted, before 

all swimmers of all teams have finished the race. 

 

 يلوى سباق فريق التتابع الذي يقفز أحد أفراده إلى الحوض ) بخالف السباح الذي عليط الدور(  : (18/11) مــادة

 أثناء سير السباق قبل أن ينهي جميع سباحي كل الفرق السباق . 
 

SW 10.12  The members of a relay team and their order of competing must be nominated before the 

race. Any relay team member may compete in a race only once. The composition of a 

relay team may be changed between the heats and finals of an event, provided that it is 

made up from the list of swimmers properly entered by a Member for that event. Failure to 

swim in the order listed will result in disqualification. Substitutions may be made only in 

the case of a documented medical emergency. 

 

 م وذلك قبل بداية السباق ، أي عضو في ــهيجب أن تذكر أسماء فريق التتابع وترتيب نزول : (18/12) مــادة

فريللق التتللابع يشللترك فللي السللباق مللرة واحللدة . يمكللن توييللر تكللوين أعضللاء فريللق التتللابع بللين 

التصفيات ونهائيات السباق بشرط أن تكون األسماء جميعها ملن كشلف السلباحين الخلاص بكلل 

ة طبقاً لترتيلب القائملة يلؤدي إللى إلولاء بالسباح عدم االلتزام .المقدم مسبقاً لهذه البطولة.واتحاد 

 السباق ، والتبديل فقط في حالة تقديم مستندات طبية طارئة .
 

SW 10.13  Any swimmer having finished his race, or his distance in a relay event, must leave the pool 

as soon as possible without obstructing any other swimmer who has not yet finished his 

race. Otherwise the swimmer committing the fault, or his relay team, shall be disqualified. 

 

 يجب على كل سباح أنهى سباقط ) أو مسافتط في  سباق التتابع ( ترك الحوض في أسرن وقت  : (18/13) مــادة

سباقط بعد وإال يلوى سباق السباح المخط  )  أو يلوى وبدون إعاقة أي سباح آخر لم يكن أنهى 

  سباق فريقط في التتابع (
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SW 10.14  Should a foul endanger the chance of success of a swimmer, the referee shall have the 

power to allow him to compete in the next heat or, should the foul occur in a final event or 

in the last heat, he/she may order it to be re-swum. 

 

 إذا نجم عن الخطأ ضيان فرصة على سباح فللحكم الحق في السماح لط باال تراك في التصفية  : (18/14) مــادة

ادة التالية ، أما إذا وقع الخطأ في النهلائي أو فلي آخلر تصلفية فليمكن للحكلم أن يأخلذ قلراره بإعل

 السباق . 
 

SW 10.15  No pace-making shall be permitted, nor may any device be used or plan adopted which has 

that effect. 

 

 غير مسموح بضبط وتنظيم سرعة السباح عن طريق جهاز أو أي طريقة يكون لها نفس  : (18/15) مــادة

 التأثير . 
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SW 11 TIMING 

 

SW 11.1  The operation of Automatic Officiating Equipment shall be under the supervision of 

appointed officials. Times recorded by Automatic Equipment shall be used to determine 

the winner, all placing and the time applicable to each lane. The placing and times so 

determined shall have precedence over the decisions of timekeepers. In the event that a 

break-down of the Automatic Equipment occurs or that it is clearly indicated that there has 

been a failure of the Equipment, or that a swimmer has failed to activate the Equipment, 

the recordings of the timekeepers shall be official (See SW 13.3). 

 

 :قياس الزمن : (11) مــادة

 يتم تشويل أجهزة التحكيم األوتوماتيكية تحت إ راف أفراد معتمدين من طاقم التحكيم ، وتحدد  : (11/1) مــادة

ة ملن هلذه األجهلزة األوتوماتيكيلة األزمنلة المسلجلة وترتيلب المتسلابقين وزملن النتيجة المأخوذ

كل منهم ، الترتيب واألزمنة المسجلة بهذه الطريقة لها األولوية على القرارات البشرية للقضلاة 

والميقاتيين . وفي حالة عطل األجهزة أو وضح أن هنلاك فشلل فلي األجهلزة أو فشلل سلباح فلي 

 ( . 13/3الزمن المسجل بواسطة الميقاتيين يكون معتمداً ) أنظر مادة تشويل الجهاز فإن 
 

SW 11.2  When Automatic Equipment is used, the results shall be recorded only to 1/100 of a 

second. When timing to 1/1000 of a second is available, the third digit shall not be 

recorded or used to determine time or placement. In the event of equal times, all swimmers 

who have recorded the same time at 1/100 of a second shall be accorded the same placing. 

Times displayed on the electronic scoreboard should show only to 1/100 of a second. 

 

 في حالة استخدام األجهزة األوتوماتيكية فإن النتيجة تسجل فقط لواحد في المائة من المانية ،  : (11/2) دةمــا

وإذا كان هناك اماكنية تسجيل الزمن لواحد في األلف ملن المانيلة فلإن اللرقم العشلري الماللث ال 

كملر ملن سلباح ألزمن أو الترتيلب . فلي السلباق اللذي يتسلاوى فيلط اللزمن الليسلتخدم فلي تحديلد 

تظهلر عللى  ترتيلب ، واألزمنلة التلين المانيلة يحصلل جمليعهم عللى نفلس اللواحد فلي المائلة مل

 ط . ون لواحد في المائة من المانية فقلوحة النتائج تك
 

SW 11.3  Any timing device that is terminated by an official shall be considered a watch. Such 

manual times must be taken by three timekeepers appointed or approved by the Member in 

the country concerned. All watches shall be certified as accurate to the satisfaction of the 

governing body concerned. Manual timing shall be registered to 1/100 of a second. Where 

no Automatic Equipment is used, official manual times shall be determined as follows: 

 

 ي التسجيل ـذ فـب أن يؤخـيعتبرأي جهاز قياس للزمن يعتمده الحكم بممابة ساعة توقيت , يج : (11/3) مــادة

دوللة التلى تقلام بهلا اليدوي بواسطة ثالثة ميقاتيين يتم تعيلنهم أو تعتملدهم الهيئلة المسلئولط فلي ال

البطولة . يجب أن تكون جميع الساعات المستخدمة مضبوطة ومعتمدة من االتحلاد المخلتص . 

تسجيل الزمن يدوياً يكون حتى واحد من عشرة من المانية أو حتى واحد في المائة ملن المانيلة . 

وللم تسلتخدم  في حالة وجود ثالث ساعات يدوية تعطى قراءة حتى واحلد فلي المائلة ملن المانيلة

 أجهزة القياس األوتوماتيكية فأن الزمن اليدوي يحدد كاآلتي :

 
SW 11.3.1  If two (2) of the three (3) watches record the same time and the third disagrees, the two 

identical times shall be the official time. 

 

 مالث ساعات نفس الزمن واختلفت معها الساعة المالمة يكون الزمن إذا سجلت ساعتين من ال : (11/3/1) مــادة

 المأخوذ من الساعتين المتماثلتين هو الزمن المعتمد . 
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SW 11.3.2  If all three (3) watches disagree, the watch recording the intermediate time shall be the 

official time. 

 ا اختلفت أزمنة الساعات المالث فإن الزمن األوسط هو الزمن المعتمد . إذ : (11/3/2) مــادة
 

SW 11.3.3  With only two (2) out of three (3) watches working the average time shall be the official 

time. 

 وسط بينهما هوالزمن في حالة عمل ساعتين فقط من المالث ساعات المستخدمة فإن الزمن المت : (11/3/3) مــادة

 المعتمد . 
SW 11.4  Should a swimmer be disqualified during or following an event, such disqualification 

should be recorded in the official results, but no time or place shall be recorded or 

announced. 

 سباح أثناء أو بعد انتهاء السباق فيجب تسجيل هذا االلواء في النتجية  في حالة إلواء سباق : (11/4) مــادة

 الرسمية ولكن ال يسجل أو يعلن لط أي زمن أو ترتيب . 
 

SW 11.5  In the case of a relay disqualification, legal splits up to the time of the disqualification 

shall be recorded in the official results. 

 

 في حالة إلواء سباق تتابع يتم تسجيل األجزاء المطابقة للقانون حتى لحظة االستبعاد وذلك في  : (11/5) مــادة

 النتيجة الرسمية . 
SW 11.6  All 50 meter and 100 meter splits shall be recorded for lead-off swimmers during relays 

and published in the official results. 

 

 متر تسجل للسباحين المشتركين في التتابعات وتدون في  188متر والـ  58كل مسافات الـ  : (11/1) مــادة

 النتائج المعتمدة . 
SW 12 WORLD RECORDS 

 

SW 12.1  For World Records in 50 meter courses, the following distances and styles for both sexes 

shall be recognized: 

Freestyle 50, 100, 200, 400, 800 and 1500 meters 

Backstroke 50, 100 and 200 meters 

Breaststroke 50, 100 and 200 meters 

Butterfly 50, 100 and 200 meters 

Individual Medley 200 and 400 meters 

Freestyle Relays 4 x 100 and 4 x 200 meters 

Medley Relay 4 x 100 meters 

 :األرقام العالمية : (12) مــادة
 المسافات وطرق السباحة التالية لكال الجنسين هي التي يعترف بها كأرقام عالمية في حوض  : (12/1) مــادة

 متر :  58سباحة الـ 

 متر . 1588،  088،  488،  288،  188،  58:  السباحة الحرة

 متر . 288،  188،  58:  رالظهالسباحة 

 متر . 288،  188،  58:  الصدرالسباحة 

 متر . 288،  188،  58: الفراشةالسباحة 

 متر . 488،  288:  فــردي المتنوع

 متر . 288×  4،  188×  4:  الحــــرة تتابعال

 متر . 188×  4:  المتنوع تتابعال
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SW 12.2  For World Records in 25 meter courses, the following distances and styles for both sexes 

shall be recognized: 

 

Freestyle 50, 100, 200, 400, 800 and 1500 meters 

Backstroke 50, 100 and 200 meters 

Breaststroke 50, 100 and 200 meters 

Butterfly 50, 100 and 200 meters 

Individual Medley 200 and 400 meters 

Freestyle Relays 4 x 100 and 4 x 200 meters 

Medley Relay 4 x 100 meters 

 

 المسافات وطرق السباحة التالية لكال الجنسين هي التي يعترف بها كأرقام عالمية في حوض  : (12/2) مــادة

 متر :  25سباحة الـ 

 متر . 1588،  088،  488،  288،  188،  58السباحة الحرة : 

 متر . 288،  188،  58: السباحة الظهر 

 متر . 288،  188،  58السباحة الصدر : 

 متر . 288،  188،  58السباحة الفرا ة: 

 متر . 488،  288 ، 188 فــردي المتنون :

 متر . 288×  4،  188×  4التتابع الحــــرة : 

 متر . 188×  4التتابع المتنون : 

 

SW 12.3  Members of relay teams must be of the same nationality. 

 

 أعضاء فريق التتابع يجب أن يكونوا من جنسية واحدة .  : (12/3) مــادة
 

SW 12.4  All records must be made in scratch competition or an individual race against time, held in 

public and announced publicly by advertisement at least three days before the attempt is to 

be made. In the event of an individual race against time being sanctioned by a Member, as 

a time trial during a competition, then an advertisement at least three (3) days before the 

attempt is to be made shall not be necessary. 

 

 جميع األرقام القياسية يجب لتسجيلها في بطولة عامة مفتوحة أو محاولة فردية لتحطيم رقم أن  : (12/4) مــادة

يتم اإلعالن عنها قبل إجراء المحاوللة بمالثلة أيلام عللى األقلل , فلي حاللة محاوللة فرديلة خلالا 

 ة أيام . مسابقة فانط ليس من الضروري وجوب اإلعالن عن ذلك قبل المحاولة بمالث
 

SW 12.5.1  The length of each lane of the course must be certified by a surveyor or other qualified 

official appointed or approved by the Member in the country in which it is situated. 

 

 معرفة مساح أو إداري مؤهل معين أو يجب مراجعة واعتماد طوا كل حارة من الحوض ب : (12/5/1) مــادة

 معتمد من االتحاد المختص في الدولة المقام بها البطولة . 
 

SW 12.5.2  Where a moveable bulkhead is used, course measurement of each lane must be confirmed 

at the conclusion of the session during which the time was achieved . 

 

 عند استخدام األلواح المتحركة يجب أن يتم قياس طوا كل حارة .. ويجب أن  : (12/5/2) مــادة
 . تكون األلواح ممبتط عند النهاية ويتم القياس أثناء وطواا فترة إقامة البطولة
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SW 12.6  World Records will be accepted only when times are reported by Automatic Officiating 

Equipment, or Semi-Automatic Officiating Equipment in the case of Automatic 

Officiating Equipment system malfunction. 
 

 معتمد أو بجهاز  أوتوماتيكيتتم الموافقة على األرقام العالمية في حالة تسجيل األزمنة بجهاز  : (12/1) مــادة

 لك في حالة عجز جهاز التحكيم األوتوماتيكي المعتمد عن األداء .نصف أوتوماتيكي معتمد وذ
 

SW 12.7  Times which are equal to 1/100 of a second will be recognised as equal records and 

swimmers achieving these equal times will be called "Joint Holders". Only the time of the 

winner of a race may be submitted for a World Record. In the event of a tie in a record-

setting race, each swimmer who tied shall be considered a winner. 
 

 األزمنة المتساوية للسباحين حتى واحد في المائة من المانية تعتبر أزمنة متساوية ويطلق على  : (12/7) مــادة

زملن الفلائز بالسلباق فقلط هلو اللذي يقلدم للتسلجيل  " حاملي الزمن المشلترك" باحين هؤالء الس

 –حيلث يسلجل أكملر ملن سلباح نفلس الللزمن  –بالنسلبة للسلباق اللذي بلط تعللادا  .كلرقم علالمي .

 يعتبر كل سباح منهم فائزاً . 
 

SW 12.8  The first swimmer in a relay may apply for a World Record. Should the first swimmer in a 

relay team complete his distance in record time in accordance with the provisions of this 

subsection, his performance shall not be nullified by any subsequent disqualification of his 

relay team for violations occurring after his distance has been completed. 
 

 يحق للسباح األوا في التتابع تقديم طلب تسجيل رقم عالمي . إذا أكمل السباح األوا مسافتط  : (12/0) مــادة

وسجل رقماً وفقاً للشروط الخاصة بهلذه المسلافة فلإن أيلة مخالفلات قانونيلة تحلدث ملن أعضلاء 

 ذه المخالفات إلى إلواء ما أنجزه هذا السباح .فريقط بعد أن يكون قد استكمل مسافتط ال تؤدي ه
 

SW 12.9  A swimmer in an individual event may apply for a World Record at an intermediate 

distance if he or his coach or manager specifically requests the referee that his 

performance be especially timed or if the time at the intermediate distance is recorded by 

Automatic Officiating Equipment. Such swimmer must complete the scheduled distance of 

the event to apply for a record at the intermediate distance. 
 

 بة أو مديرة أن يقدم طلب خاص للحكم لتسجيل رقم في السباقات الفردية يمكن للسباح أو مدر : (12/9) مــادة

علللالمي لمسلللافة متوسلللطة ) أقلللل ملللن مسلللافة السلللباق ( وذللللك لقيلللاس زملللن أداء هلللذه المسلللافة 

المتوسطة بواسطة أجهزة التحكليم االلكترونيلة بشلرط أن يكملل السلباح مسلافة السلباق المحلددة 

 ه المسافة المتوسطة كرقم عالمي .بالبرنامج حتى يكون لط حق احتساب الزمن الذي سجلط لهذ
 

SW 12.10  Applications for World Records must be made on the FINA official forms (see next page) 

by the responsible authority of the organizing or management committee of the 

competition and signed by an authorized representative of the Member in the country of 

the swimmer, certifying that all regulations have been observed including a negative 

doping test certification (DC 5.3.2). The application form shall be forwarded to the 

Honorary Secretary of FINA within fourteen (14) days after the performance. 
 

 يجب أن تكتب طلبات تسجيل األرقـام العالمية على االستمارات الرسمية الخاصة باالتحـاد  : (12/18) مــادة

الللدولي للسللباحة وذلللك بواسللطة الهيئللة المسللئولة عللن تنظلليم أو إدارة البطولللة ويوقللع عليهللا أي 

المسلتوفاة  اإلجلراءاتباح فلي حاللة اقتناعلط بجميلع مسئوا معتمد من اتحاد الدولة التابع لها الس

. يجللب أن ترسللل االسللتمارة مبا للرة إلللى متضللمنة  للهادة بالنتيجللة السلللبية الختبللار المنشللطات

 يوم من تاري  إجراء السباق . 14سكرتير عام االتحاد الدولي للسباحة خالا 
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SW 12.11  A claim of a World Record performance shall be provisionally reported by telegram, telex 

or facsimile to the Honorary Secretary of FINA within seven (7) days of the performance. 
 

 يجب أن يخطر السكرتير العام لالتحاد الدولي للسباحة بالرقم العالمي سريعاً بواسطة برقية أو  : (12/11) مــادة

 أيام من تاري  السباق . تلكس خالا سبعة
 

SW 12.12  The Member in the country of the swimmer should report this performance by letter to the 

Honorary Secretary of FINA for information and action, if necessary, to assure that the 

official application has been properly submitted by the appropriate authority. 
 

 االتحاد األهلي الذي يتبعط السباح يجب أن يخطر سكرتير عام االتحاد الدولي للسباحة بخطاب  : (12/12) مــادة

 للعلم واتخاذ الالزم تأكيداً إلرساا طلب تسجيل الرقم من الجهة المختصة . 
 

SW 12.13  On receipt of the official application, and upon satisfaction that the information contained 

in the application, including a negative doping control test certificate, is accurate, the 

Honorary Secretary of FINA shall declare the new World Record, see that such 

information is published, and see that certificates are provided to those persons whose 

applications have been accepted. 
 

 يقوم  ومراجعتط والتأكد من وجود  هادة عدم استخدام المنشطات فور استالم الطلب الرسمي : (12/13) مــادة

تسللليم والتأكللد مللن  ، بللإعالن الللرقم العللالمي الجديللد عللام االتحللاد الللدولي للسللباحةالسللكرتير ال

  . إلى أصحابها الشهادات المعتمدة التي تفيد ذلك
 

SW 12.14  All records made during the Olympic Games, World Championships and World Cups shall 

be automatically approved. 
 

 وبطوالت العالم وبطوالت كأس العالم تعتبر األرقام القياسية المسجلة أثناء األلعاب األولمبية  : (12/14) مــادة

 معتمدة .
 

SW 12.15  If the procedure of SW 12.10 has not been followed, the Member in the country of a 

swimmer can apply for a World Record in default thereof. After due investigation, the 

Honorary Secretary of FINA is authorized to accept such record if the claim is found to be 

correct. 
 

 فإنط يمكن لالتحاد التابع لط السباح أن يقدم  12/18الواردة في المادة  اإلجراءاتإذا لم تتبع  : (12/15) مــادة

ي قبوا الطللب طلب للموافقة على اعتماد الرقم القياسي . ولسكرتير عام االتحاد الدولي الحق ف

 واعتماد الرقم بعد تحري األسباب والتأكد من صحة الطلب .

 
SW 12.16  If the application for a World Record is accepted by FINA, a diploma, signed by the 

President and the Honorary Secretary of FINA shall be forwarded by the Honorary 

Secretary to the Member in the country of the swimmer for presentation to the swimmer in 

recognition of the performance. A fifth World Record diploma will be issued to all 

Members whose relay teams establish a World Record. This diploma is to be retained by 

the Member. 
 

 عند اعتماد الرقم من االتحاد الدولي يمنح دبلوم موقع عليط من رئيس وسكرتير عام االتحاد  : (12/11) مــادة

الللدولي للسللباحة ويرسللل إلللى االتحللاد المحلللي فللي الدولللة التللابع لهللا السللباح لتقديمللط لللط اعترافللاً 

لجميع أعضاء الفريق  مدبلوستخرج بتحقيق الرقم. في حالة تحقيق رقم قياسي جديد في التتابع ي

 . إلى االتحاد المحليالمشارك في السباق ويرسل 
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WORLD RECORD APPLICATION FORM  

 

SW 13 AUTOMATIC OFFICIATING PROCEDURE 

 

SW 13.1  When Automatic Officiating Equipment (See FR 4) is used in any competition, the placing 

and times so determined and relay take-offs judged by such Equipment shall have 

precedence over the timekeepers. 

 

 :إجراءات التحكيم األوتوماتيكي : (13) مــادة

 عند استخدام نظام التحكيم األوتوماتيكي الرسمي فإن الترتيب واألزمنة المسجلة وبدايات  : (13/1) مــادة

 على قرارات الميقاتيين .  األسبقيةة بهذا النظام يكون لها التتابع المسجل
 

SW 13.2  When the Automatic Equipment fails to record the place and/or time of one or more 

swimmers in a given race: 

 

 ر في سباق ما ... يتم إذا فشل الجهاز األوتوماتيكي في تسجيل زمن أو ترتيب لمتسابق أو أكم : (13/2) مــادة

 ما يلي : 
 

SW 13.2.1  Record all available Automatic Equipment times and places, 

 

 ل جميع األزمنة والترتيب المتاحة من األجهزة األوتوماتيكية . يتسج : (13/2/1) مــادة
 

SW 13.2.2  Record all human times and places. 

 

 ل جميع األزمنة والترتيب البشرية . يتسج : (13/2/2) مــادة
 

SW 13.2.3  The official place will be determined as follows: 

 

SW 13.2.3.1  A swimmer with an Automatic Equipment time and place must retain his relative order 

when compared with the other swimmers having an Automatic Equipment time and place 

within that race. 

 

 يتم احتساب الترتيب الرسمي كما يلي :  : (13/2/3) مــادة

 وترتيبط يتم االحتفاظ بهما عند عمل مقارنة نسبية مع باقي  زمنطالسباح الذي حدد الجهاز  :(13/2/3/1) ادةمـ

 السباحين الذين حدد لهم الجهاز زمن وترتيب في هذا السباق . 
 

SW 13.2.3.2  A swimmer not having an Automatic Equipment place but having an Automatic 

Equipment time will establish his relative order by comparing his Automatic Equipment 

time with the Automatic Equipment times of the other swimmers. 

 

 السباح الذي لم حدد الجهاز ترتيبط ولكن حدد زمنط يحتسب لط الترتيب بمقارنة زمنط الذي  :(13/2/3/2) ادةمـ

 حددها الجهاز للسباحين اآلخرين .  التيحدده لط الجهاز مع األزمنة 
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SW 13.2.3.3  A swimmer having neither an Automatic Equipment place nor an Automatic Equipment 

time shall establish his relative order by the time recorded by the Semi-Automatic 

Equipment or by three digital watches. 

 

 السباح الذي لم يحدد لط الجهاز ترتيب أو زمن يتم تحديد ترتيبط النسبي عن طريق الزمن  :(13/2/3/3) ادةمـ

 يكية أو بمالث ساعات رقمية . المسجل بواسطة األجهزة النصف أوتومات
 

SW 13.3  The official time will be determined as follows: 

 

 يتم تحديد الزمن الرسمي كما يلي : : (13/3) مــادة
 

SW 13.3.1  The official time for all swimmers having an Automatic Equipment time will be that time. 

 

 .  ةاألوتوماتيكيالرسمية لجميع السباحين هي المسجلة لهم بواسطة األجهزة  األزمنة : (13/3/1) مــادة
 

SW 13.3.2  The official time for all swimmers not having an Automatic Equipment time will be the 

three digital watches or the Semi-Automatic Equipment time. 

 

 في حالة عدم تسجيل األزمنة بواسطة األجهزة األوتوماتيكية تعتبر األزمنة الرسمية للسباحين  : (13/3/2) مــادة

 هي المسجلة يدوياً أو المسجلة باألجهزة النصف أوتوماتيكية . 
 

SW 13.4  To determine the relative order of finish for the combined heats of an event, proceed as 

follows: 

 

 :لتحديد الترتيب النسبي للنهائي لسباق لط عدة تصفيات يتم ما يلي  : (13/4) مــادة

 

SW 13.4.1  The relative order of all swimmers will be established by comparing their official times. 

 

 الرسمية .يتم تحديد الترتيب النسبي لجميع السباحين بمقارنة أزمنتهم  : (13/4/1) مــادة

 

SW 13.4.2  If a swimmer has an official time which is tied with the official time(s) of one or more 

swimmers, all swimmers having that time shall be tied in their relative order of finish in 

that event. 

 

 لسباح مع الزمن الرسمي لسباح آخر أو أكمر فان جميع السباحين إذا تساوى الزمن الرسمي  : (13/4/2) مــادة

الحاصلللين علللى نفللس الللزمن الرسللمي يكونللوا متعللادلين فللي الترتيللب النسللبي فللي النهللائي لهللذا 

 السباق .

 

AGE GROUP RULES -- SWIMMING 

 

 

SWAG 1 Federations may adopt their own Age Group rules, using FINA technical rules. 
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 : LIGHTINGاإلضـــــاءة :  ( 2/22مادة ) 

 
 (وحدة قياس اإلضاءةلكس ) 188يجب أن ال تقل  دة اإلضاءة فوق منصات البدء وحائط الدوران عن   

 

 : SINGLANE MARK عالمــات الحــارات:  ( 2/21مادة ) 

 
للى أرضلية  الحلوض فلي منتصلف تكون العالمات ) الخطوط ( من لون قاتم مخالف يوضع عيجب أن 

 كل حارة .

 متر . 88.3متر والحد األقصى  88.2: الحد األدنى  العرض

 متر . 58متر بالنسبة ل حواض طوا  41:  طــولال

 متر . 25متر بالنسبة ل حواض طوا  21   

 متر وبلنفس علرض خلط 1.88متر بخط مقاطع مميز وبطوا  2.88ينتهي كل خط قبل حائط النهاية بـ 

الحارة ، توضع خطوط الهدف على حائط النهاية أو على لوحات اللمس في منتصلف كلل حلارة وبلنفس 

عرض خطوط الحارات ، يجب أن تمتد بصورة متصللة ملن حافلة الحلوض حتلى أرضليتط يوضلع خلط 

من سلطح الملاء وذللك مقاسلاً ملن نقطلة منتصلف  رمت 88.3متر وعلى عمق  88.5مقاطع للخط بطوا 

 .الخط المقاطع 
 

متلر بلين لوحلة اللملس ألجهلزة  58أحواض السباحة ل لعاب األولمبية وبطوالت العالم الطلوا  :  ( 1مادة ) 

 التحكيم 

 األوتوماتيكية .
 

 ( 2/2/1األبعاد المسموح بها كما ورد في المادة ) :  ( 1/2مادة ) 

 
 متر 25العرض :  ( 1/2مادة ) 

 

 متر 2العمق :  ( 1/1مادة ) 
 

 ( 2/4/1الحوائط ) كما ورد في المادة :  ( 1/4مادة ) 
 

 ( 2/4/3قناة الفائض ) كما ورد في المادة :  ( 1/5مادة ) 
 

 ( 0)  عدد الحارات:  ( 1/6مادة ) 
 

متلر لكلل منهملا ملن  2.5متلر باإلضلافة إللى مسلافتين بعلرض  2.5تكلون علرض الحلارة :  ( 1/7مادة ) 

  0،  1الحارة 

 ، على التوالي . 1صل بين هاتين المسافتين عن الحارة يجب أن يوضع حبل حارة ليف
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 ( 2/1حبل الحارات ) كما ورد في المادة :  ( 1/8مادة ) 
 

 ( ويجب تركيب جهاز ضبط البدء الخاط  2/7منصات البدء ) كما ورد في المادة :  ( 1/9مادة ) 
 

 ( 2/0الترقيم ) كما ورد في المادة :  ( 1/21مادة ) 
 

 ( 2/9إ ارات دوران السباحة على الظهر ) كما ورد في المادة :  ( 1/22)  مادة
 

 ( 2/18حبل البدء الخاط  ) كما ورد في المادة :  ( 1/22 مادة )
 

 ( 2/11درجة حرارة الماء ) كما ورد في المادة :  ( 1/21مادة ) 
 

حلدة قيلاس  لدة اإلضلاءة ( فلوق لكس ) و 158اإلضاءة : يجب أال تقل  دة اإلضاءة عن :  ( 1/24مادة ) 

 جميع أجزاء 

 الحوض . 
 

( وتكلون المسلافة بلين نقلط المنتصلف لكلل  2/13تخطلط الحلارات ) كملا ورد فلي الملادة :  ( 1/25مادة ) 

 متر.  2.5حارة 
 

إذا كلان حلوض السللباحة وحلوض الوطللس فلي منطقلة واحللدة فلان الحللد األدنلى للمسللافة :  ( 1/62مــادة ) 

  الفاصلة ل حواض

 متر . 5.88هو 
 

 : أجهزة التحكيم األوتوماتيكية :  ( 4مادة ) 
 

تسجل أجهزة التحكم األوتوماتيكيلة وكلذلك النصلف أوتوماتيكيلة الوقلت المقتطلع لكلل سلباح :  ( 4/2مادة ) 

 كما تقرر 

من المانيلة(  1/188الترتيب النسبي في السباق. التحكيم وقياس الزمن يكون حتى كسر من عشر وبين )

 ال تعرقل األجهزة المركبة لبدء السباح أو دورانط أو نظام الفائض للماء .
 

 : يجب بالنسبة لألجهزة ما يلي : ( 4/2مادة ) 
 

 ( : يجب أن تشول بواسطة األذن بالبدء . 4/2/1مادة )   

 ( : ال توجد لها أسالك ظاهرة بقدر اإلمكان . 4/2/2مادة )   

 ظهار جميع المعلومات التي تسجلها والخاصة حارة من حيث الترتيب ( : القدرة على إ 4/2/3مادة ) 

 والحارة .  

 إظهار قراءة رقمية سهلة لزمن السباح .( :  4/2/4مادة )   
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 : STARTING DEVICES دوات البــدءأ:  ( 4/1مادة ) 

 
 . يخصص لآلذن بالبدء ميكرفون إلصدار األوامر الشفوية( :  4/3/1مادة )   

 TRANSDUCERإذا استخدام المسدس فانط يستخدم مع محولة طاقة ( :  4/3/2مادة )   

 يوصل كال من الميكرفون والمحوا مكبر للصوت عند كل منصة بدء ، حيث يمكن ( :  4/3/3مادة ) 

  سمان كال من أوامر اآلذن بالبدء وإ ارة البدء معاً وبصورة متساوية لكل سباح .  
 

 : األوتوماتيكيةألجهزة لوحات اللمس الخاصة با : (4/4مادة ) 
 

 متر فوق  88.98متر ، ارتفان  2.48الحد األدنى لمقاييس لوحات اللمس هو عرض ( :  4/4/1مادة )   

متلر ، ترتفلع اللوحلات  88.81متر تحت سطح الماء ، والحد األقصى للسمك هو  88.18سطح الماء ، 

متر أسفل سطح الماء ، يتم تركيب جهاز كلل حلارة بشلكل  88.18متر فوق سطح الماء وتنزا  88.38

منفصل عن باقي الحارات ومن ثم يمكن التحكم في كل منها على حده ويكون سطح اللوحلات ذات للون 

 فاتح وتحمل عالمات الخط المعتمد لحائط النهاية .
 

 : INSTALLATION التركيب:  ( 4/4/2مادة ) 

 
يقع في منتصف الحارات .. يمكن أن تكون اللوحات متنقلة بحيلث  تركب لوحات اللمس في مكان محدد

 يمكن لعماا حوض السباحة رفعها في حالة عدم إقامة مسابقات .

 

 : SENSITIVITY حساسيةال:  ( 4/4/1مادة ) 

 
ال يجب أن تكون اللوحات حساسة بالدرجة التي يمكن أن تتأثر بحركة الملاء الملتالطم وتتلأثر فلي نفلس 

 للمسة الخفيفة باليد .. يجب أن تكون اللوحة بكاملها حساسة بما في ذلك حافتها العليا .الوقت با

 

 : MARKINGS العالمات ) الخطوط (:  ( 4/4/4مادة ) 

 
يجب أن تتطابق العالمات على اللوحات مع العالمات الموجلودة عللى الحلوض ، يحلدد محليط وحلواف 

 متر . 88.25اللوحات بكنار أسوف عرض 
 

 : SAFETY مــا األ:  ( 4/4/5ة ) ماد

 
 يجب أن تكون اللوحة أمنة من الصدمات الكهربائية والحواف الحادة .

 

حكلم يضلوط عليهلا  النسلبة ل جهلزة النصلف األوتوماتيكيلة تسلجل النهايلة بواسلطة أزرار:  ( 4/5مادة ) 

 الزمن عند 

  لمسط السباح النهاية .
 

 

 

 

 

 

 

 

  د األجهزة التالية كحد أدنى لتركيب األجهزة األوتوماتيكية .ضرورة تواج:  ( 4/6مادة ) 
 



 إصدار نشرة تضم كل المعلومات التي تستجد أثناء المسابقات( :  4/1/1مادة )   

 لوحة اإلعالن النتائج للمشاهدين .( :  4/1/2مادة )   

 من المانية . 1/188( : جاز تحكيم بدايات التتابع حتى  4/1/3مادة )   

 ( : عداد أوتوماتيكي ل جزاء . 4/1/4ادة ) م  

 ( : ملخصات صادرة الكمبيوتر . 4/1/5مادة )   

 ( : تصحيح اللمس الخاط  . 4/1/1مادة )   

 . إلعادة  حن البطارية أوتوماتيكياً ( : جاز  4/1/7مادة )   
 

بالنسبة لأللعاب األولمبية وبطـوتت العـالم يجـب : :  ( 4/7مادة ) 

  لي :توفر ما ي
 

 خانة  30على األقل من  ن النتائج للمشاهدين أثني عشر خطاً أن تحتوي لوحة إعال :( 4/7/1مادة )   

كللالً مللن الحللروف واألرقلام علللى أن ال يقللل ارتفللان كللل لكلل منهللا القللدرة علللى إظهلار 

متر يكون في مقدور هذا النظام التحرك إللى أعللى وإللى أسلفل فلي  88.20حرف عن 

 كما تظهر على اللوحة مرور زمن المسابقة .غمضة عين .. 
 

 متر  5 – 3متر على أن يقع على بعد  3×  1(: توفير مركز مراقبة مكيف الهواء بإبعاد  4/7/2مادة )   

 من حائط النهاية بدون أي إعاقة لرؤية حائط النهاية في جميع األوقات أثناء المسابقة.

ركلز المراقبلة أثنلاء المسلابقة . القللدرة يجلب تلوفير وسليلة سلهلة للحكلم للوصلوا إللى م

 . األخرى على توفير عامل األمن في جميع األوقات
 

 : VIDEO TAPE SYSTEM نظام شريط فيديو(:  4/7/3مادة ) 
 

يمكلللن اسلللتعماا األجهلللزة النصلللف أوتوماتيكيلللة احتيلللاطي بالنسلللبة ألجهلللزة التحكللليم 

قات هامللة أخللرى وذلللك فللي أو أي مسللاب FINAاألوتوماتيكيللة وذلللك فللي مسللابقات الللـ 

حالة توفير ثالث أزرار لكل حارة على أن يدار كل منها بواسطة حكلم مسلتقل ) وذللك 

في الحالة التي ال يكون هناك حاجة إللى قضلاة آخلرين ( يمكلن ألحلد مراقبلي اللدوران 

 تشويل أحد األزرار .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


