
 

Światowa Federacja Pływania FINA opublikowała zbiór Przepisów i Regulaminów 
imprez na lata 2013-2017. W dziale By Laws znalazł się nowy zapis dotyczący 

strojów pływackich, o następującym brzmieniu: 
  

BL 8 Stroje pływackie  
BL 8.1 Wszystkie stroje używane na Igrzyskach Olimpijskich i zawodach FINA (na 

pływalniach i zawodach w wodach otwartych) muszą być strojami zaaprobowanymi 
przez FINA zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w dokumencie Wymogi 

FINA przy Akceptacji Strojów Pływackich (FRSA) wydanym przez Biuro FINA i 
obowiązujące od dnia zatwierdzenia. Po procesie zatwierdzenia prowadzonym przez 
Komisję do Zatwierdzania Strojów Pływackich, corocznie publikowana jest przez 

FINA lista (Lista Zatwierdzonych Strojów Pływackich). Lista Zatwierdzonych Strojów 
Pływackich jest publikowana w każdym roku przed 31 grudnia i obowiązuje od 1 

stycznia kolejnego roku.  
 

BL 8.2 W zawodach pływackich zawodnik musi być ubrany w tylko jeden strój 
pływacki składający się z jednej lub dwóch części. Żadne dodatki jak opaski na 

ramiona lub nogi nie są traktowane jako część stroju.  
 

BL 8.3 Od 1 stycznia 2010 strój pływacki dla mężczyzn nie może sięgać powyżej 
pępka ani poniżej kolan, a dla kobiet nie może zakrywać szyi, ramion ani sięgać 

poniżej kolan. Wszystkie stroje muszą być wykonane z materiałów tekstylnych.  
 

BL 8.4 Od 1 czerwca 2010 stroje używane do pływania w wodach otwartych dla 
mężczyzn i dla kobiet nie mogą zakrywać szyi, ramion ani sięgać poniżej kostek. 

Wszystkie stroje do pływania na wodach otwartych muszą być zgodne z Kryteriami 
FINA dla Materiałów i Procedurami Zatwierdzania. 
 

BL 8 SWIMWEAR  
  

BL 8.1 All swimwear used at Olympic Games and FINA Events (pool and open 
water competitions) shall be swimwear approved by FINA in accordance with the 

rules and procedures set forth in the FINA Requirements for Swimwear Approval 
(FRSA) issued by the FINA bureau and valid on the date of approval. Following an 

approval process conducted by the Swimwear Approval Commission, a list of 
approved swimwear is published by FINA (the Approved List) each year. The 

Approved List is published each year before December 31 and is valid starting from 
January 1 of the subsequent year.  

  
BL 8.2 In swimming competitions the competitor must wear only one swimsuit in 

one or two pieces. No additional items, like arm bands or leg bands shall be 
regarded as parts of a swimsuit.  

  
BL 8.3 From January 1, 2010 swimwear for men shall not extend above the navel 
nor below the knee, and for women, shall not cover the neck, extend past the 

shoulder, nor shall extend below knee. All swimsuits shall be made from textile 
materials.  

  
BL 8.4 From June 1, 2010 Open Water swimwear for both men and women shall 

not cover the neck, extend past the shoulder, nor shall extend below the ankle. All 
Open Water swimsuits shall comply with the FINA Criteria for Materials and 

Approval Procedures.  
  

 


