
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO 

CONSELHO DE ARBITRAGEM 

 

 

SW 4 THE START  

 

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. The Referee 
repeats the starting procedure beginning with the long whistle (the second one for 
backstroke) as per SW 2.1.5.  

SW 4.4 Qualquer nadador que parta antes do sinal de partida ser dado será 
desclassificado. Se o sinal de partida soar antes da desclassificação ser declarada, a 
prova continuará e o nadador ou nadadores serão desclassificados após a prova 
terminar. Se a desclassificação for assinalada antes do sinal de partida, o sinal não será 
dado, os restantes nadadores serão mandados para trás e proceder-se-á a nova partida. O 
árbitro repete o procedimento de partida começando com o apito longo (o segundo de 
costas), como mencionado em SW 2.1.5. 

 

Interpretation FINA: 

After all swimmers are “stationery” (SW 4.1), any swimmer who moves before the 
starting signal may be disqualified when such movement is observed and confirmed by 
both the starter and referee (SW 2.1.6). When video-tape timing system (FR 4.7.3) is 
available, it may be used to verify the disqualification.  

Interpretação Traduzida 

Após todos os nadadores estarem imobilizados (SW 4.1), qualquer nadador que se 
mova antes do sinal da partida e quando este movimento for observado e confirmado 
pelo Juiz de Partidas e pelo Juiz Árbitro (SW 2.1.6) o nadador deve ser desqualificado. 
Quando o sistema de vídeo (FR 4.7.3) estiver disponível, pode ser utilizado para 
verificar a desqualificação. 

 

 

 



 

SW 9 MEDLEY SWIMMING  

 

SW 9.1 In individual medley events, the swimmer covers the four swimming strokes in 
the following order:  Butterfly, Backstroke, Breaststroke and Freestyle. Each of the 
strokes must cover one quarter (1/4) of the distance.   

SW 9.1 Na prova de Estilos Individual, o nadador executará os quatro estilos pela 
seguinte ordem: Mariposa, Costas, Bruços e Livre. Cada um dos estilos deve abranger 
um quarto (1/4) da distância. 

 

Interpretation FINA:  

According to SW 9.1 each of the strokes must cover one quarter (1/4) of the distance. 
Being on the back when leaving the wall for the Freestyle portion of the Ind. Medley is 
covering more than one quarter of the distance in the style of Backstroke and is, 
therefore, a disqualification. Backstroke swimming is only defined as being on the back.  

Interpretação Traduzida 

De acordo com a SW 9.1, cada um dos estilos deve abranger um quarto (1/4) da 
distância. Estar de costas quando se abandona a parede para o percurso de livres em 
provas de Estilos Individual é abranger mais do que um quarto da distância do estilo de 
Costas, por isso, aplica-se a desqualificação. Nadar estilo de Costas é definido apenas 
por nadar em posição dorsal. 
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