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ODJELJAK IV

FINA PRAVILA PLIVANJA NA OTVORENIM VODAMA
2017 – 2021
Preveo i pripremio: Miloš Španjol

OWS 1

DEFINICIJE

OWS 2

SLUŽBENE OSOBE

OWS 3

OBVEZE SLUŽBENIH OSOBA

OWS 4

START

OWS 5

MJESTO ODRŽAVANJA

OWS 6

UTRKA

OWS 7

CILJ

OWS 1. DEFINICIJE
OWS 1.1 Plivanje na otvorenim vodama definira se kao natjecanje koje se održava na rijekama,
jezerima, morima ili vodenim kanalima u dužini do 10 km.
OWS 1.1.1.
Maratonsko plivanje je natjecanje koje se održava na otvorenim vodama u dužini od 10 km.
OWS 1.2. Starosni limit na svim natjecanjima na otvorenim vodama pod nadzorom FINA mora biti
najmanje 14 godina. Za sve natjecatelje uzima se godina natjecanja s danom 31.12.
OWS 2. SLUŽBENE OSOBE
Niže navedene službene osobe određene su za provođenje natjecanja na otvorenim vodama :
Glavni arbitar (jedan po natjecanju)

Arbitri (2 najmanje, a dodatni u odnosu na potrebe natjecanja – broja sudionika)

Glavni mjeritelj vremena s 2 mjeritelja

Glavni sudac na cilju s 2 suca na cilju

Delegat za sigurnost

Službeni liječnik

Službena osoba odgovorna za stazu

Administrator natjecanja
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Suci na stazi (jedan po natjecatelju) osim za natjecanja dužine od 10 km i manje
Suci na okretu (na svakoj promjeni smjera po jedan)
Sudac na platformi za okrjepu (kada se ista koristi)
Starter
Najavljivač
Zapisničar

NAPOMENA: Niti jedna od službenih osoba ne smije istovremeno biti na dvije dužnosti. Službena
osoba može preuzeti drugu dužnost tek kad je prethodnu u potpunosti obavio.
OWS 3. DUŽNOSTI SLUŽBENIH OSOBA
GLAVNI ARBITAR će:
OWS 3.1. Potpuno kontrolirati i rukovoditi svim službenim osobama svojim autoritetom, odobriti njihovo
imenovanje, davati im upute za njihovo djelovanje, te odrediti posebne upute za natjecanje.
Glavni arbitar mora primjenjivati sva Pravila i sve odluke FINA, te mora rješavati sva pitanja vezana uz
provođenje natjecanja, kao i donijeti konačnu odluku kad njene posebnosti nisu određene ovim Pravilima.
OWS 3.2. Ima obvezu intervenirati u bilo kojem trenutku natjecanja da osigura provođenje i poštivanje
Pravila FINA.
OWS 3.2.1. U slučaju nepovoljnih uvjeta koji izlažu opasnosti sigurnost plivača i službenih osoba, u
dogovoru sa službenom osobom za sigurnost, može obustaviti natjecanje.
OWS 3.3. Odlučuje o svim žalbama u tijeku natjecanja.
OWS 3.4. Donosi konačne odluke u slučajevima kada se odluke sudaca na cilju i upisana vremena
mjeritelja vremena ne slažu.
OWS 3.5. Obavještava plivače podižući zastavicu i dajući zvučni znak kratkim zvižducima da će uslijediti
start, te kada je sve spremno isto označi uperivši zastavicu prema starteru, čime natjecanje može početi.
OWS 3.6. Diskvalificirati svakog plivača za svaku povredu Pravila koju uoči osobno ili na koju mu ukažu
službene osobe.
OWS 3.7. Provjerava da li su sve imenovane službene osobe za provođenje natjecanja na svojim
mjestima. Može imenovati zamjenu za odsutnog ili za svakog suca koji nije sposoban za djelovanje ili
koji nije zadovoljio. Može imenovati i dodatne službene osobe ako to smatra neophodnim.
OWS 3.8. Prije starta i po završetku natjecanja prima sve izvještaje od administratora natjecanja,
zapisničara, službene osobe za stazu i službene osobe za sigurnost, kako bi se uvjerio da su svi plivači
ubrojeni.
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SUCI će:
OWS 3.9. biti autorizirani intervenirati u samo natjecanje u svakoj njegovoj fazi kako bi se osiguralo
poštivanje Pravila FINA.
OWS 3.10. Diskvalificirati svakog plivača za bilo koju povredu Pravila FINA koju sami zapaze.

STARTER će:
OWS 3.11. dati znak za početak natjecanja sukladno Pravilu OWS 4., nakon što primi signal od glavnog
arbitra.

GLAVNI MJERITELJ VREMENA će:
OWS 3.12. postaviti najmanje dva mjeritelja vremena na njihova mjesta na startu i cilju.
OWS 3.13. osigurati provjeru satova kako bi sve osobe – mjeritelji sinkronizirali vremena sa službenim
satom 15 minuta prije starta.
OWS 3.14. prikupiti od svakog mjeritelja listu s upisanim vremenom svakog plivača i ako je potrebno
provjeriti njihove štoperice.
OWS 3.15. provjeriti i verificirati za svakog plivača službeno vrijeme na prikupljenim listama.

MJERITELJI VREMENA će:
OWS 3.16. izmjeriti vrijeme svakog plivača koji im je dodijeljen. Štoperice moraju imati memoriju i
mogućnost ispisa te biti precizno prekontrolirani i ovjereni od vodstva natjecanja.
OWS 3.17. pokrenuti svoje štoperice na znak za start i isključivo zaustaviti satove isključivo prema
uputama glavnog mjeritelja.
OWS 3.18. odmah nakon svakog dolaska na cilj zapisati vrijeme i startni broj natjecatelja na listu i to
pokazati glavnom mjeritelju.
Napomena: Neovisno, ukoliko se koristi i automatsko mjerenje vremena neophodno je da isti broj mjeritelja
vremena i ručno provodi cijelu proceduru.

GLAVNI SUDAC CILJA će:
OWS 3.19. usmjeriti svakog suca na njegovo mjesto.
OWS 3.20. zabilježiti i biti uključen u svaku odluku koju primi od sudaca za vrijeme natjecanja.
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OWS 3.21. sakupiti nakon svake utrke liste s rezultatima potpisanim od sudaca cilja, utvrditi vremena i
plasman i uručiti izravno glavnom arbitru.
OWS 3.22. potvrditi svakom sucu njegovu brodicu za praćenje plivača
OWS 3.23. zabilježiti i prokomentirati svaku odluku zaprimljenu od sudaca s brodica u tijeku natjecanja.
OWS 3.24. potpisane liste od svih sudaca utrke s njihovim zapažanjima koje zatim moraju biti izravno
uručene glavnom arbitru.

SUCI NA CILJU (dva) će:
OWS 3.25. biti smješteni u liniji ciljne crte kako bi mogli čitavo vrijeme jasno vidjeti cilj.
OWS 3.26. zabilježiti svaki dolazak na cilj upisom plasmana svakog natjecatelja prema rasporedu koji
imaju.
Napomena: Suci na cilju ne smiju na istom natjecanju biti i mjeritelji vremena.
SVAKI SUDAC UTRKE će :
OWS 3.27. Biti smješten u pratećoj brodici (na prikladnom mjestu) određenom ždrijebom prije starta,
tako da može u svakom trenutku promatrati plivača koji mu je dodijeljen.
OWS 3.28. Osigurati cijelo vrijeme utrke poštivanje Pravila, sve nepravilnosti zapisati i prvom mogućom
prilikom predati glavnom arbitru.
OWS 3.29. Odrediti da plivač izađe iz vode nakon isteka limitiranog vremena koje je odredio glavni
arbitar.
OWS 3.30. Osigurati da plivač koji mu je dodijeljen ne stekne neregularnu prednost ili da nesportskim
ponašanjem ugrozi drugog plivača, te ako situacija to zahtjeva uputi plivača da se pridržava rastojanja
od drugih plivača.
SUCI OKRETA će:
OWS 3.31. Biti smješteni na način da osiguraju da svi plivači izvrše promjenu pravca prema uputama iz
propozicija i kako je opisano na informativnom sastanku.
OWS 3.32. Upisati sve nepravilnosti u procesu promjene smjera na karton i dojaviti povredu Pravila sucu
na stazi, u trenutku povrede sa nekoliko kratkih zvižduka.
OWS 3.33. Odmah po završetku utrke predati liste sa zabilješkama glavnom arbitru.
DELEGAT ZA SIGURNOST
će:
OWS 3.34. Biti odgovorna Glavnom arbitru u svim pitanjima sigurnosti povezanih s vođenjem natjecanja.
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OWS 3.35. Provjeriti cijelu stazu, a posebnu pažnju obratiti na zone starta i cilja, da je sve sigurno,
pogodno i bez ikakvih opstrukcija.
OWS 3.36. Osigurati dovoljno snažnu i sigurnu brodicu koja će za vrijeme utrke biti podrška brodicama u
pratnji.
OWS 3.37. opskrbiti sve natjecatelje prije natjecanja kartama plime-oseke i struja, jasno označenih sa
vremenima promjene plime za vrijeme natjecanja i prikazom utjecaja plime i struja na plivače.
OWS 3.38. U suradnji sa službenim liječnikom savjetovati glavnog arbitra ako, po njegovom mišljenju,
uvjeti nisu pogodni za održavanje i regularnost natjecanja, te dati preporuke za promjenu staze ili načina
održavanja natjecanja.
SLUŽBENI LIJEČNIK će:
OWS 3.39. Biti odgovoran Glavnom arbitru za sve medicinske aspekte natjecanja i natjecatelja.
OWS 3.40. Obavijestiti lokalne medicinske ustanove o prirodi natjecanja i osigurati da ozlijeđeni može
biti najbrže moguće prebačen u medicinski centar.
OWS 3.41. U suradnji sa službenom osobom osiguranja upozoriti Glavnog arbitra da iz njegovog kuta
gledanja, uvjeti ne odgovaraju za održavanje natjecanja i da se promjeni staza ili način održavanja
natjecanja.
OSOBA ODGOVORNA ZA STAZU će:
OWS 3.42. Biti odgovoran vodstvu natjecanja za ispravan pregled staze.
OWS 3.43. Osigurati da su zone starta i cilja ispravno označene i da je sva oprema ispravno postavljena
i u funkciji.
OWS 3.44. Osigurati da sve pozicije promjene smjera budu ispravno označene i opremljene, prije
početka natjecanja.
OWS 3.45. Sa arbitrom utrke i službenom osobom osiguranja pregledati stazu i oznake prije početka
natjecanja.
OWS 3.46. Osigurati da su suci na okretu na svojim mjestima prije starta natjecanja i o tome izvijestiti
glavnog arbitra.
ADMINISTRATOR NATJECANJA će:
OWS 3.47. Sakupiti i pripremiti natjecatelje prije svake utrke i osigurati da na cilju bude sve što potrebno,
te da je dostupno svim natjecateljima.
OWS 3.48. Osigurati da je svaki natjecatelj ispravno označen startnim brojem i da su svi plivači odrezali
nokte, te da ne nose nikakav nakit niti sat.
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OWS 3.49. Uvjeriti se da su svi plivači prisutni u zoni okupljanja u predviđeno vrijeme prije starta.
OWS 3.50. Obavještavati plivače i službeno osoblje o preostalom vremenu do starta u odgovarajućim
vremenskim razmacima, do posljednjih 5 minuta. Nakon toga upozorenja se daju svaku minutu.
OWS 3.51. Biti odgovoran da sva odjeća i oprema plivača ostavljena u zoni starta bude prebačena u
zonu cilja, te da bude čuvana.
OWS 3.52. Osigurati da svi plivači po izlasku iz vode imaju svu potrebno kako bi se dobro osjećali, ako
njihovi osobni pratioci nisu u tom trenutku prisutni.
ZAPISNIČAR će:
OWS 3.53. Zabilježiti odustajanja iz natjecanja, upisati rezultate na službene obrasce i čuvati liste te
voditi timska vremena, kao i priznanjima i nagrade.
OWS 3.54. Izvijestiti Glavnog arbitra o svakoj povredi Pravila FINA sa detaljnim pisanim i potpisanim
izvješćem o događaju i prekršaju.
SVAKI SUDAC U ZONI ZA OKRIJEPU će:
OWS 3.55. biti odgovoran za aktivnost u zoni i za autorizirane pratitelje plivača koji su prisutni u zoni,
sukladno FINA pravilima.
OWS 4. START
OWS 4.1. Svi natjecatelji na natjecanjima na otvorenim vodama će startati stojeći na učvršćenoj
platformi ili u vodi dovoljno dubokoj da plivač može početi plivati na znak za start.
OWS 4.1.1. Kad natjecatelji startaju sa učvršćene platforme tada će im biti dodijeljena mjesta za
start prema prethodno održanom ždrijebu.
OWS 4.2. Administrator natjecanja obavještava natjecatelje i službeno osoblje o preostalom vremenu do
starta u određenim vremenskim razmacima, a posljednjih 5 minuta upozorenja se daju svaku minutu.
OWS 4.3. Kada je broj natjecatelja velik start muških i ženskih natjecatelja mora biti odvojen.
Natjecanje muških uvijek mora početi prije ženskih.
OWS 4.4. Crta starta mora biti jasno označena ili oznakom na visini iznad vode ili opremom koja se
može povući i dići s nivoa vode.
OWS 4.5.glavni arbitar mora zastavicom dignutom okomito i kratkim zvižducima označiti da je start, a
spuštanjem zastavice prema starteru da je natjecanje pod kontrolom startera.
OWS 4.6. Starter mora biti smješten na način da je jasno vidljiv svim natjecateljima.
OWS 4.6.1. Na zapovijed startera „take your marks“ natjecatelji će zauzeti startnu poziciju na
rubu slobodnog prostora platforme ili s barem jednom nogom na prednjem dijelu platforme.
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OWS 4.6.2. Starter će dati signal za start kada on bude smatrao da su svi natjecatelji spremni za
početak natjecanja.
OWS 4.7. Znak za start mora biti zvučni i vizualni.
OWS 4.8. Akoglavni arbitar smatra da je neki natjecatelj kod starta ostvario prednost na nedozvoljeni
način, prekršitelju će biti pokazana žuta ili crvena zastavica u skladu sa Pravilom OWS 6.3.
OWS 4.9. Prije starta sve brodice iz pratnje moraju biti smještene na način da ne ometaju natjecatelje.
Kada brodica iz pratnje traži svog natjecatelja ona mora manevrirati straga tako da manevrom ne presječe
kretanje drugih plivača.

OWS 4.10. I kada je muški i ženski start zajednički, natjecatelji moraju biti tretirani kao da su posebna
natjecanja za muške i žene.

OWS 5. MJESTO NATJECANJA
OWS 5.1.
Svjetska prvenstva i natjecanja na otvorenim vodama pod nadzorom FINA moraju se održavati na
dužinama od 25 km, 10 km i 5 km i biti organizirana na mjestu i stazi odobrenoj od FINA.
OWS 5.2. Staza mora biti u vodi bez većih strujanja ili velikih plimnih razlika, a Voda može biti slatka ili
slana.
OWS 5.3. Službeno uvjerenje da je mjesto pogodno mora biti ovjereno od lokalnih sanitarnih i
sigurnosnih vlasti. Općenito, dokument mora ovjeravati čistoću vode i fizičku sigurnost natjecatelja od
drugih faktora.
OWS 5.4. Minimalna dubina vode na svim točkama staze mora biti 1,40 metara.
OWS 5.5. Temperatura vode mora biti minimalno 16°C i maksimalno 31°C.
Mora biti provjerena na dan natjecanja, 2 sata prije starta na sredini staze na dubini 40 cm.
Kontrola se vrši u prisutnosti Komisije koju čine:glavni arbitar, član Organizacijskog odbora i jedan trener
plivača prisutnog na natjecanju koji je odabran na tehničkom sastanku.
OWS 5.5.1. Službena osoba za sigurnost će periodično mjeriti temperaturu vode za vrijeme
natjecanja.
OWS 5.6. Svi okreti i sve promjene pravca moraju biti jasno označeni. Plutače promjene smjera moraju
biti druge boje od plutača za orijentaciju.
OWS 5.7. Jasno označena plovila ili brodice sa sucima na promjenama pravca moraju biti tako
postavljene da ne ometaju vidljivost plivačima..
OWS 5.8. Sva plutajuće naprave, plutače i sve brodice ili platforme sudaca na okretu moraju imati
sigurno sidrenje i ne smiju biti podložne pomicanju zbog plime, vjetra ili sličnog.
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OWS 5.9. Prilaz cilju mora biti jasno označen sa plovcima uočljivih boja i predstavlja granicu staze.
OWS 5.10. Cilj mora biti jasno označen i definiran vertikalnom površinom.

OWS 6 UTRKA
OWS 6.1. Sva natjecanja na otvorenim vodama plivaju se slobodnim stilom i plivači trebaju isplivati cijelu
stazu, respektirajući sve plutače promjene smjera i sve granice staze.
OWS 6.2. Suci na stazi dužni su upozoriti plivača, koji po njihovom mišljenju pokušava ostvariti
neregularnu prednost koristeći tempo ili struju prateće brodice.

OWS 6.3. Postupak diskvalifikacije
OWS 6.3.1. Ako po procjeni glavnog arbitra ili arbitra bilo koji plivač ili službeni pratitelj plivača ili
njegova prateća brodica ostvari prednost povrijedivši Pravila ili ostvari prednost uslijed namjernog
kontakta s drugim plivačem, slijedi postupak:
1. Opomena
Žuta zastavica i tabela s brojem plivača podignuti da označe i upozore plivača da krši Pravila.
2. Opomena
Crvena zastavica i tabela s brojem plivača koje podiže arbitar (OWS 3.6.) da označi i upozori
plivača da drugi puta krši Pravila. Plivač će biti diskvalificiran.
On mora odmah napustiti vodu i biti smješten u prateću brodicu i više ne smije nastaviti
natjecanje.
OWS 6.3.2. Ako je po procjeni arbitra postupak plivača ili prateće brodice ili službenog pratitelja
plivača ocijenjen kao “nesportsko ponašanje” glavni arbitar će odmah diskvalificirati plivača na
koga se to odnosi.
OWS 6.4. Prateće brodice moraju manevrirati na način da ne ometaju plivače ili da se postave direktno
ispred njih te tako onemoguće nekorektnu prednost ili plivanje u brazdi.
OWS 6.5. Prateće brodice moraju uvijek održavati stalnu poziciju na način da je plivač ispred ili u visini
sredine brodice.
OWS 6.6. Plivač koji se u vodi uspravi o dno za vrijeme natjecanja neće biti diskvalificiran, ali ne smije
hodati ili skakati.
OWS 6.7. Izuzetak prethodne odredbe Pravila OWS 6.6. je da se plivači ne smiju primati za čvrste
objekte ili plutače, ne smiju namjerno dodirivati ili biti dodirivani od prateće brodice ili od svojih pratitelja.
OWS 6.7.1. Pružanje pomoći od strane službenog liječnika plivaču u očiglednoj nevolji uvijek ima
prednost pred službenim pravilima o diskvalifikaciji radi „namjernog kontakta“ s drugim plivačem
(OWS 3.1.).
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OWS 6.8. Svaka prateća brodica mora imati suca utrke, osobu zaduženu za vođenje brodice i minimalno
potrebnu ekipu za manevriranje brodicom.
OWS 6.8.1. Prateća će brodica imati izvješen startni broj plivača, lako vidljiv za plivača s obje
strane prateće brodice i državnu zastavu sveza za koji plivač nastupa.
OWS 6.9. Svaka sigurnosna brodica mora imati ukrcanu osoblje kvalificirano za sigurnost i najmanji broj
posade potreban za plovidbu.
OWS 6.10. Niti jedan plivač ne smije koristiti ili nositi bilo što čime može povećati brzinu, povećati
plovnost ili izdržljivost. Certificirani kostimi, plivačke naočale, najviše dvije kapice, štipaljke za nos i
čepovi za uši se mogu koristiti.
OWS 6.11. Plivačima je dopušteno koristiti masti i slična sredstva, ali to je ta upotreba po odobrenju
glavnog arbitra i ne smije biti pretjerana.
OWS 6.12. Nije dozvoljeno da druga osoba uđe u vodu i daje tempo plivaču.
OWS 6.13. Savjeti i upute od službenog pratitelja plivača s opskrbne platforme ili iz prateće brodice su
dozvoljena, osim zviždanja koje nije dozvoljeno.
OWS 6.14. Za uzimanje okrijepe plivač može primjenjivati Pravilo OWS 6.6. pod uvjetom da se ne krši
Pravilo OWS 6.7.
OWS 6.15. Plivaču se ništa, niti okrijepa, ne smije dobaciti s platforme za okrijepu, kao niti s prateće
brodice. Plivači mogu primiti svoju okrijepu samo direktno od svojih pratioca iz ruke ili preko motke za
dodavanje.
OWS 6.16. Motka ili štap preko koje se plivaču dodaje okrijepa ne smije biti duža od 5 metara kada se
razvije u cijeloj dužini. Osim državne zastave plivača nikakvi predmeti, konopac ili žica se ne smiju vješati
na kraj motke za okrijepu. Državnu zastavu dozvoljeno je pričvrstiti na motku za okrijepu s time da njene
dimenzije se smiju biti veće od 30 cm x 20 cm.
OWS 6.17. Na svakom natjecanju vremenski limit mora biti primijenjen nakon što prvi plivač završi trku:
 15 min. Za 5 km (ili duljina unutar) do najviše 120 minuta.
OWS 6.17.1. Natjecatelj koji ne završi natjecanje unutar tog vremena bit će izvučen iz vode, osim
ako glavni arbitar ne dozvoli natjecatelju da ispliva do cilja, s time da tada nije u poretku za
bodove ili priznanje.
OWS 6.18. Nepredviđeni prekid natjecanja
OWS 6.18.1. u slučaju nepredviđenog prekida natjecanja od 10 km ili manjeg. Utrka će ponovno
startati od početka prvom mogućom prilikom.
OWS 6.18.2. u slučaju nepredviđenog prekida natjecanja dužeg od 10 km, kad je od starta prošlo
najmanje tri (3) sata, konačni poredak će biti izvješten od glavnog arbitra. U slučaju da je do
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prekida došlo prije od tri (3) sata od starta, trka će ponovno startati ispočetka prvom mogućom
prilikom.

OWS 7. ZAVRŠETAK UTRKE
OWS 7.1. Zona koja vodi mjestu cilja mora biti jasno označena rubnim redom plovaka koji se sužavaju
do cilja. Brodica osiguranja mora biti smještena na prilazu ciljnom lijevku osiguravajući da niti jedna
druga brodica ne ulazi ili prelazi tu zonu.
OWS 7.2. Uređaj smješten na mjestu dolaska–cilju po mogućnosti mora biti vertikalni zid širine najmanje
5 metara, pričvršćen, ako je to potrebno, na plutajuću platformu i sigurno postavljen na mjestu tako da
ga ne može pomaknuti vjetar, plima ili udarac plivača o zid.
Cilj mora biti snimljen sa svake strane i odozgo kamarama i video sustavom s mogućnošću usporenog i
povratnog pregledavanja snimke i s mjerenjem vremena.
OWS 7.2.1. Ako se na natjecanjima upotrebljava standardna automatska oprema za mjerenje
vremena sukladno Pravilu SW 11. tehnologija “mikročip prijenosa” (“narukvica sa odašiljačem”)
obvezna je tehnologija pokaza odvojenih vremena i treba biti sastavni dio plivačeve opreme kad
se natječe. Mikročip prijenos tehnologija je obvezna za natjecanja na Svjetskim prvenstvima i
Olimpijskim igrama. Tehnologija mikročip prijenosa će službeno mjeriti vrijeme u desetinkama
sekunde. Konačan plasman bit će određen od glavnog arbitra na temelju izvješća sudaca na cilju
i ciljnog video zapisa.
OWS 7.2.2. Svi natjecatelji su obvezni nositi “mikročip prijenosnik” na članku obje ruke za trajanje
cijelog natjecanja. Ako natjecatelj izgubi svoju “narukvicu” sudac u brodici ili drugi ovlašteni
službenik natjecanja odmah obavještava glavnog arbitra koji će naložiti odnosnom sucu da
plivaču preda zamjensku narukvicu s prijenosnikom. Svi natjecatelji koji ne završe utrku barem s
jednim prijenosnikom bit će diskvalificirani.
OWS 7.2.3. Kad je na cilju utrke prisutan vertikalni zid, plivači ga moraju dodirnuti kako bi završili
natjecanje. Plivač koji ne dodirne vertikalni zid cilja će biti diskvalificiran.
OWS 7.3. Suci na cilju i mjeritelji vremena moraju biti smješteni na način da mogu promatrati dolaske na
cilj u svakom trenutku. Prostor na kojem su smješteni mora biti namijenjen isključivo njima.
OWS 7.4. Potrebno je poduzeti sve radnje da plivačev pratitelj može doći iz prateće brodice i pomoći
plivaču da izađe iz vode.
OWS 7.5. Po izlasku iz vode nekim plivačima može zatrebati pomoć. Plivač se može dodirivati ili voditi
samo u slučaju kada izričito traži pomoć ili je za to jasno izražena potreba.
OWS 7.6. Član medicinske ekipe treba pregledati plivača nakon izlaska iz vode. Potrebno je imati
sjedalicu, na koju plivač može sjesti za vrijeme pregleda.
OWS 7.7. Nakon kontrolnog medicinskog pregleda plivačima treba odmah omogućiti pristup osvježenju.
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