ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
Az alábbi általános szabályok, a FINA meghatározásait képezik az úszás-, hosszútávúszás-,
műugrás-, szupertoronyugrás vízilabdázás-, műúszás- szenior úszás versenyeire vonatkozóan
és emellett egységesen szabályozzák a versenyhelyszínek fejlesztését.
Ezekben a szabályokban a „versenyzők” megnevezés az úszókat, a hosszútávúszókat, a
műugrókat, a vízilabda játékosokat, a műúszókat és a szenior úszókat, férfiakat és nőket
egyaránt jelenti.
A FINA tudomásul veszi, hogy ezen szabályokat a megfelelő tagszövetségek módosíthatják,
de javasolt az itt leírt szabályok pontos betartása annyira, amennyire az lehetséges.
GR.1. JOGOSULTSÁG
GR.1.1.
Kizárólag csak a nemzeti szövetség által leigazolt versenyző jogosult versenyezni.
GR.2. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
GR.2.1.
Minden olyan verseny, amelyet valamely nemzeti szövetség, regionális testület vagy klub
rendez, és amelyben más, a FINA által nyilvántartott szövetségek, klubok, illetve azok
képviselői részt vesznek, nemzetközi versenynek kell tekinteni.
GR.2.2.
Egyetlen tagország sem fogadhatja tagjai közé egy másik tagország klubját.
GR.2.3.
Ha egy tagország versenyzője, aki ideiglenes vagy állandó lakcímváltást jelent be akkor másik
tagország klubjához is csatlakozhat, és ott versenyezhet, így az illető klub tagszövetségének
jogi hatáskörébe kerül.
GR.2.4.
Egyetlen olyan csapat sem képviselheti az ország, vagy a sportág színeit, amelyet nem az
érdekelt ország, vagy a „sport ország” szövetsége válogatott.
GR:2.5.
Az a versenyző, aki valamely országot, vagy a „sport országot” versenyen képvisel, annak
születés vagy honosítás révén állampolgársága kell, hogy legyen. A honosított állampolgárság
abban az esetben elfogadható, ha a sportoló legalább 1 évvel a verseny időpontja előtt az adott
országban élt. Az eredeti szövetségét egy másikra változtatott sportoló a kérdéses verseny
előtt legalább 12 hónappal az új szövetség jogi hatáskörébe kell, hogy kerüljön. Ha egy
versenyző országa törvényeinek szellemében kettős állampolgársággal rendelkezik, „sportállampolgárságot” kell választania, hogy csak egyetlen tagország sport-fennhatósága alatt
álljon.

GR.2.6.
Ha egy versenyző korábban valamely országot képviselt egy nemzetközi versenyen az olybá
tekintendő, hogy „sport-állampolgárságot” választott. Ezen tagország ellenőrzése alatt állt
tehát nem képviselhet egy másik országot, addig, amíg hivatalosan szövetséget nem váltott és
legalább 12 hónapot el nem töltött ebben az utóbbi tagországban a vonatkozó eseményt meg
megelőzően.
GR 2.6.1 Tagországi hozzátartozás bizonyítása
1) Tartózkodási hely azt jelenti, ahol a versenyző hivatalosan ott tartózkodik „ahol él, és
alszik” vagyis az év során a legtöbb időt tölti.
2) A tagországi hozzátartozásának bizonyítására az ország által kiadott lakcímigazolás
szükséges. Ebben a tekintetben hivatalos iskolai vagy egyetemi igazolás, munkáltatói igazolás
vagy más hivatalos okirat is elfogadható.
3) Minimum 12 hónappal az első „új” tagországi képviselet előtt a versenyzőnek vagy a
szervezetnek a FINA részére el kell küldeni a hitelesített lakcímigazolást.
GR 2.6.2 Illetékességi igazolás
1) Hitelesített tagsági igazolvány az új sport állam egyesületétől
2) FINA tagország szövetégétől visszaigazolás
3) Hivatalos eredménylista a tagország nemzeti bajnokságáról, nemzeti, regionális, vagy
nemzetközi versenyekről ahol a GR 2.6 szabálynak megfelelően a sportoló részt vett és
képviselte az új sport állampolgárságát.
4) A sportoló nem képviselhet semmilyen országot az átigazolási időszak alatt.
GR.3. VERSENYZÉS KÜLFÖLDÖN
GR.3.1.
Ha egy versenyző külföldi versenyen vesz részt, úgy kell tekinteni, mintha az adott ország
bejegyzett sportklubjának versenyzője lenne. Ugyanez vonatkozik a versenybírókra,
tisztségviselőkre, vezető-oktató edzőkre is.
GR.3.2.
Minden versenyt a rendező tagországnak kell jóváhagynia és minden résztvevő versenyző
vagy klub rendelkezzék a saját szövetségének engedélyével.
GR:3.3.
Minden vitás ügyben a rendező ország vagy a területi illetékesség alapján meghatározott
szervezet szabályai érvényesek. Az Olimpiai Játékokon, a Világbajnokságokon és más FINA
versenyeken, a FINA szabályok alkalmazása kötelező.
GR.4. BIZONYOS VISELKEDÉSFORMÁK ÉS KAPCSOLATOK TILALMA
GR.4.1.
Egyetlen szövetség sem tarthat fenn semmilyen kapcsolatot nem tag, vagy felfüggesztett
szervezettel.

GR.4.2.
Sportolók, adminisztrátorok, szakvezetők, bírák, hivatalnokok, edzők, stb. cseréje nem
belépett, vagy felfüggesztett taggal tilos.
GR.4.3.
Bemutatók és/vagy kiállítások, szakmai fejlesztő programok, edzőtáborok, versenyek, stb.
lebonyolítása nem belépett, vagy felfüggesztett taggal tilos.
GR.4.4.
A FINA- Irodának joga van a be nem lépett, vagy felfüggesztett tagokkal a GR.4.1. és a
GR.4.3. szerinti kapcsolatfelvételt engedélyezni.
GR.4.5.
Bármely személyt vagy csoportot, akik megszegik ezt a szabályt, azokat legalább egy évre,
maximum két év időtartamra a saját szövetségének fel kell függesztenie. A FINA fenntartja a
jogot arra, hogy ezen felfüggesztéseket felülvizsgálja, és a körülmények megfelelő
ismeretében maximum két éves időtartamra a felfüggesztést megemelje. Amennyiben a vétkes
egyén, vagy csoport nem tartozik a tagország szövetségébe, vagy abból kilépett, az illetők
nem csatlakozhatnak az érdekelt tagszövetséghez 3 hónaptól legfeljebb 2 évig terjedő ideig. A
FINA fenntartja azt a jogát, hogy a tagországok által hozott büntetéseket felülvizsgálja, és
azokat a körülmények ismeretében maximum 2 évre megemelje. Az érintett tagoknak el kell
fogadnia a FINA által felülbírált és megemelt büntetés időtartamát.
GR.4.6.
Minden olyan esetben, amikor egy verseny rendezését engedélyezték, minden tagországnak
törekedni kell a vonatkozó FINA szabályok betartására, továbbá minden érintett tagszövetség
ragaszkodjék ahhoz, hogy a hirdetésekben, nevezési lapokon, programokban, és hivatalos
iratokban fel kell tüntetni, hogy a versenyeket a rendező tagország szabályai szerint kell
lebonyolítani, és biztosítani szükséges, hogy ez valóban így is történjék.
GR.5. SPORTRUHÁZAT
GR.5.1.
A versenyzők ruházatának (fürdőruha, úszósapka, úszószemüveg) alkalmazkodnia kell az
erkölcsi jó ízléshez, és meg kell felelnie az egyéni sportok követelményeinek továbbá nem
hordható semmilyen sértő jelölés.
GR.5.2.
A sportruházat nem lehet áttetsző. Két úszósapka viselése elfogadott.
GR.5.3.
A verseny vezetőbírójának jogában áll kizárni azokat a versenyzőket, akiknek ruházata nem
felel meg a fent leírt szabályoknak.
GR.5.4
Újonnan megjelenő a verseny során használni kívánt bármely úszó ruházat terveit, kialakítását
és anyagát a gyártó cégnek el kell küldenie a FINA számára engedélyeztetésre.

GR.6. REKLÁMOZÁS (HÍRDETÉS)
GR.6.1.
Azonosító márkajelek a versenyző ruházatán (fürdőruha, úszósapka, úszószemüveg) valamint
a medence mellett látható bármely tartozék (egyenruha, sportcipő, törülköző, és táska)
engedélyezett a BL.7. szabály alapján. Kétrészes fürdőruha viselése esetén a hirdetés
megismételhető, de az csak egységes jelölésként használható. A versenyző által képviselt
nemzet neve, zászlaja és az ország kódszáma nem minősül reklámnak.
GR.6.2.
A testfelületen tilos bármely reklámot elhelyezni.
GR.6.3.
Dohányipari termék, alkohol hirdetése teljes mértékben tilos.
GR.7. HELYETTESÍTÉS, KIZÁRÁS ÉS A VISSZALÉPÉS SZABÁLYAI
GR 7.1.
Minden nevezett versenyző helyettesíthető egy másik korábban már nevezett versenyzővel a
csapat vezetői megbeszélések során. Minden nemzetnek kötelező egy képviselővel részt venni
a csapat vezetői megbeszéléseken. Amennyiben a képviselő nem jelenik meg a csapat
büntetése 100 Svájci frank.
GR.7.2.
Minden versenyszámban a vízilabdázás kivételével az a versenyző vagy csapat, amelyik nem
kíván a középdöntőben vagy döntőben részt venni, 30 percen belül azon előfutam vagy a
középfutamok után, amelyben erre jogot szerzett, visszaléphet. A tagország versenyzője
amennyiben visszalép az előfutam vagy a középdöntők során és ezt bejelenti a csapat vezetői
megbeszélésen, vagy az előfutam és a középdöntők után 30 perccel abban a versenyszámban
ahol továbbjutott 100 Svájci frank visszalépési díjat kell fizetnie a tiszteletbeli pénztárosnak.
Váltó, közös versenyszám vagy csapat visszalépés esetén 200 Svájci frank a fizetendő díj.
GR.7.3.
FINA Vízilabda versenyen a sorsolás után amennyiben egy csapat visszalép a szervező
bizottság engedélye nélkül akkor 8000 Svájci frank büntetést kell fizetni a FINA irodájának.
A büntetésből 6000 Svájci frank jár a szervezőnek, továbbá a nem engedélyezett visszalépés
miatt minimum három hónap maximum két év eltiltást kap.
GR.7.4.
Ha az úszásban, műugrásban, valamelyik versenyzőt bármilyen okból a döntőből kizártak,
beleértve az orvosi ellenőrzést is, azt a helyezést, melyet megnyert, az eggyel mögötte lévő
versenyzőnek kell kiadni, és a döntő minden további résztvevője egy helyezéssel előbbre
kerül. Ha a kizárás a díjátadó ünnepség után történik, a díjakat vissza kell venni, és az azt
megillető sportolónak kell kiadni újra az előbb leírtaknak megfelelően.
GR 7.5.
A versenybíró hibás döntéséből adódó szabálytalanság következményei alól a versenyző
mentesül.

GR.8. DOHÁNYZÁSI TILALOM
Nemzetközi versenyeken tilos a dohányzás bármely, a versenyzők által használt területen, a
verseny előtt és a verseny közben is.
GR.9.OLIMPIAI JÁTÉKOK, VILÁGBAJNOKSÁGOK, RÖVIDPÁLYÁS (25 M) ÚSZÓ
VILÁGBAJNOKSÁGOK és a FINA VERSENYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS
SZABÁLYOK
GR.9.1. A SZERVEZÉS
GR.9.1.1.
Egyedül a FINA-nak van joga, hogy úszásban, műugrásban, szupertoronyugrásban.
vízilabdázásban, műúszásban és hosszútávúszásban világbajnokságokat és más FINA
versenyeket szervezzen. Olyan megnevezések (szavak), mint a „Világ”- és a „FINA” az
úszással, műugrással, szupertoronyugrással, műúszással, vízilabdázással és a
hosszútávúszással kapcsolatban nem használhatók semmilyen versenyen, kivéve, ha a FINA
azt engedélyezi.
GR.9.1.2.
Az 1., 2. és 3. helyezett versenyző országának zászlóit fel kell vonni és a győztes versenyző
vagy csapat nemzeti himnuszát (az Olimpiai Alapszabályban szereplő rövidített változatban)
el kell játszani . (E szabály a szenior-versenyekre nem vonatkozik.)
GR.9.1.3.
A FINA Irodája teljes körűen szabályozhatja az ilyen versenyek lebonyolítását. Minden ilyen
szabályt 1 évvel a rendezvény megnyitó napját megelőzően nyilvánosságra kell hozni.
GR.9.2. AZ ÓVÁS
GR.9.2.1.
Az óvás lehetséges, ha:
a.) a verseny lebonyolítására vonatkozó szabályokat és előírásokat nem vették
figyelembe,
b.) bármely más körülmény veszélyeztette a versenyt, és/vagy a versenyzőt, illetve
c.) a vezetőbírói döntés ellen.
A tényekre vonatkozó döntések ellen azonban nem lehet tiltakozni.
GR.9.2.2
Az óvást
a.) a vezetőbírónak,
b.) írásban FINA formanyomtatványon
c.) a felelős csapatvezető által,
d.) 100 Svájci Frank vagy ezzel megegyező valutában letét ellenében,
e.) és 30 percen belül, miután az érintett versenyszámot vagy mérkőzést befejezték, át
kell adni.
Ha valamely óvásra okot adó körülményt a versenyszám megkezdése előtt észlelnek, az óvást
a rajtjel megadása előtt be kell nyújtani.

GR.9.2.3
Az óvást a versenybíróság elnöke mérlegeli. Elutasítás esetén a döntést meg kell indokolni.
Az érintett csapat vezetője fellebbezést nyújthat be az elutasítás ellen a Fellebbviteli
Bizottsághoz (Jury of Appeal), amely végleges döntést hoz. Az Olimpia játékokon, és a
Világbajnokságokon minden fegyelmi ügy óvásnak minősül és ezt a Fellebbviteli
Bizottságnak (Jury of Appeal) kell átadni.
GR.9.2.4
Ha az óvást elutasítják, az óvási díj a rendezvényt szervező bizottságát illeti. Ha az óvás
helyetálló, a díjat vissza kell fizetni.
GR9.2.5
Műugrásban szóbeli óvást nyújthat be a sportoló vagy a csapat által kijelölt személy azonnal
az ugrás, a sorozat vagy a szakasz végén. Amennyiben a szóbeli óvást elutasították a GR 2.2.
szabály alapján ismételten lehet óvást benyújtani.
GR.9.3 A FELLEBBVITELI BIZOTTSÁG
GR.9.3.1
Olimpiai Játékokon és Világbajnokságon a Fellebbviteli Bizottság(Jury of Appeal) a FINA
iroda rendes tagjaiból és jelenlévő tisztségviselőiből áll össze. Minden más FINA által
szervezett versenyen a Fellebbviteli Bizottság a FINA tagországok jelöltjeiből, a FINA iroda
képviseletét ellátó személyből vagy a megfelelő technikai bizottság egyik tagjából áll, aki
egyben elnöki funkciókat is ellát. A bizottságban az elnök (akit szükség esetén az alelnök
helyettesíthet) elnököl. Minden bizottsági tagnak egy szavazata van (kivéve az alábbi esetet).
A Bizottság egyszerű szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata
dönt.
GR.9.3.2
A Bizottság azon tagja, akinek Szövetsége érintett a fellebbezésben, részt vehet a vitában, de
szavazati joga nincs. Az a tag, aki hivatalos személyként részt vett a sérelmezett döntés
meghozatalában, szintén nem szavazhat. Sürgősség esetén akkor is le lehet bonyolítani a
szavazást, ha a testület nem teljes. A bizottság döntése végleges.
GR.9.4 SZERVEZŐ BIZOTTSÁG (Management Committee)
GR.9.4.1.
Az Olimpiai Játékok és a Világbajnokságok szervező bizottságai a FINA irányításával
működnek.
GR.9.4.2
Az Olimpiai Játékokra, Úszó Világbajnokságra, Rövidpályás (25m), Nyíltvízi, Junior, Szenior
Világbajnokságokra továbbá bármely más Műugró, Vízilabda, és Szinkronúszó és más FINA
rendezvényekre a szervező bizottságot a FINA jelöli ki.
GR 9.4.3.
A szervező bizottságnak adott a jogköre Olimpiai játékok, vagy Világbajnokságok rendezése
során, ha úgy gondolják és ez szükséges, akkor egy további képviselőt jelölhetnek a bizottság
tagjaként a szervező ország részéről.

GR 9.4.4.
A szervező bizottság felelős a verseny teljes körű lebonyolításáért, programszervezésért, és a
tisztségviselők kijelöléséért.
GR 9.4.5.
Olimpiai Játékok, Világbajnokságok rendezése során amennyiben a szervező bizottság
valamely tagja nem jelenik meg, akkor a tagok jogosultak őt helyettesíteni amennyiben ez
szükséges. A határozatképes ülés 12 tagból áll.
GR 9.4.6.
Amennyiben a szervező bizottság látja el a fellebbviteli bizottság feladatait akkor a GR 9.3
szabályt kell alkalmazni.
A MEGBÍZOTT TESTÜLETEK (Commissions)
GR.9.5.1.
Az Olimpiai Játékokon, a Világbajnokságokon és a FINA rendezvényeken minden szakág
részére egy Megbízott testületet jelölnek ki, amelynek tagjai az illetékes technikai megbízott
(Olimpiai Játékokon és Világbajnokságokon) vagy a FINA Iroda összekötője (egyéb FINA
események), valamint az egyes Technikai Bizottság elnökei és főtitkárai.
GR.9.5.2.
A FINA Irodájának alárendelve, a Megbízott testületek a következőkért felelnek:
a.) az adott szakág versenyeinek irányítása
b.) a berendezések és a technikai felszerelések ellenőrzése a versenyszámok előtt és alatt
c.) a közreműködők beosztásának elkészítése
d.) az óvások kivizsgálása és a Fellebbviteli Bizottság (Jury of Appeal) munkájának
előkészítése.
GR.9.6. Programkészítés.
GR.9.6.1.
A versenyszámok programja (a *-gal jelölt versenyszámok csak a világbajnokságokon
szerepelnek).
GR.9.6.1.1.
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Minden 25m és 50m medencében elért időeredmény elfogadható. Előfutam, középdöntő 10
pályás medencében is megrendezhetőek. A döntőket csak 8 pályás versenyszámként lehet
lebonyolítani.
GR.9.6.1.2.
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Az 50m medencében elért időeredmény elfogadható. Előfutam, és középdöntő 10 pályás
medencében is megrendezhetőek. A döntőket csak 8 pályás versenyszámként lehet
lebonyolítani.
GR.9.6.1.6
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GR.9.6.1.7
A nevezési időt és annak rendszerét a FINA fogja meghatározni.
GR.9.6.2.
Ha a napi program véglegesített, azon csak FINA Szervező Bizottsága jogosult változtatni
rendkívüli körülmények esetén. Minden változást a hivatalos hirdetőtáblán ki kell függeszteni,
legalább 24 órával a változtatás életbelépése előtt.
GR 9.6.3.
Az Olimpiai játékok ideje a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a FINA közös döntése. Ezek
délelőtti, délutáni és esti rendezvények.

GR 9.6.4.
A Világbajnokságot a FINA hivatala által meghatározott időintervallumban kell megrendezni.
Ezek délelőtti, délutáni és esti rendezvények.
GR 9.6.5.
Az Olimpiai Játékokon és Világbajnokságokon a korábban elfogadott bemutató programokon,
reklámokon, és kijelzőkön kívül, más ilyen jellegű prezentáció nem tartható kizárólag a FINA
engedélyével.
GR.10 IFJÚSÁGI VILÁGBAJNOKSÁGOK
GR10.1
A FINA jogosult minden szakágban Ifjúsági Világbajnokságot rendezni a FINA szabályok, és
a GR10 szabályok alapján.
GR10.2
Az Ifjúsági Világbajnokságok rendezésének időpontját a hivatalos versenynaptárban a FINA
hivatala hagyja jóvá.
GR10.3
Az Ifjúsági Világbajnokságot a FINA Dopping ellenőrzési szabályai alapján kell
megrendezni.
GR10.4
Minden Ifjúsági Világbajnokságon a szervező bizottság tagjainak a jelenlévő technikai
bizottsági tagokból és a FINA irodai összekötőjének személyéből kell, hogy álljon. A
versenyelnök a FINA irodai összekötője döntő szavazattal rendelkezik amennyiben
szükséges.
GR10.5
A versenybíróság összetételét a FINA iroda vagy a versenyelnök jóváhagyásával az illetékes
technikai bizottság határozza meg.
GR10.6
A versenyzők korosztály szerinti besorolását minden szakágban az alábbi szabályok
határozzák meg (DAG2, DAG3, DAG4, WPAG2, SSAG2.2, and OWS in BL).

