
FR. LÉTESÍTMÉNY SZABÁLYOK 

BEVEZETÉS  

A létesítmény szabályok célja, hogy a lehető legjobb környezet legyen biztosítva a versenyek és 

az edzések idejére. Ezek a szabályok nem hivatottak szabályozni a nagyközönség számára 

biztosított helyekkel kapcsolatos kérdéseket. A létesítmény tulajdonosának vagy üzemeltetőjének 

a feladata, hogy a nagyközönség tevékenységét felügyelje és ellenőrizze. 

FR. 1. ÁLTALÁNOS 

FR 1.1. FINA olimpiai szabványa 

Minden Világbajnokságot (kivéve a Masters világbajnokságon), és az Olimpiai Játékokat olyan 

medencében kell tartani, amelyek megfelelnek FR 3, FR 6, FR 8, és FR 11 szabályoknak. 

FR.1.2. FINA szabvány uszodái 

Egyéb FINA eseményeket FINA olimpiai standard medencéjében javasolt tartani, de a Bureau 

eltekinthet bizonyos szabványoktól a meglévő medence esetén, ha nem befolyásolják lényegesen 

a versenyt. 

FR.1.3. A FINA minimálisan elfogadott standard uszodája 

Minden más, a FINA szabályai alapján rendezett versenyen a medencének legalább a minimális 

alapkövetelményeknek meg kell felelnie. 

FR.1.4. 

Az uszodát rekreáció, edzés vagy verseny céljára használók egészségének védelmében a 

nyilvános medencéket és egyéb medencéket el kell különíteni csak edzésre és versenyre használt 

medencére, továbbá meg kell felelnie az adott ország egészségügyi hatóságának jogszabályokban 

rögzített feltételeinek. 

FR 1.5.  

Új verseny felszereléseknek (pl. rajtkő, pályaelválasztó kötelek, stb.) rendelkezésre kell állnia az Olimpiai 

játékok illetve a Világbajnokság évének január 1-jétől. 

FR.2. AZ ÚSZÁS SPORTÁG USZODÁI 

FR.2.1. A hosszúság 

FR.2.1.1. 

50,0 m-es medence: Amennyiben az elektronikus időmérő berendezéshez tartozó érintő paneleket is 

felszerelnek a medence egyik, vagy mindkét végfalán, a medence hosszát úgy kell megállapítani, hogy a 

távolság a két panel között 50,0 m legyen. (1. sz. ábra 50m) 

FR.2.1.2. 

25,0 m-es medence: Amennyiben az elektronikus időmérő berendezéshez tartozó érintő paneleket is 

felszerelnek a medence egyik, vagy mindkét végfalán, a medence hosszát úgy kell megállapítani, hogy a 

távolság a két panel között 25,0 m legyen. (2. sz. ábra 25m) 

 



FR.2.2. Megengedett méreteltérések 

FR.2.2.1. 

A névleges, 50 m-es hosszúságtól a víz felszíne felett 0,3 m-en, alatta pedig 0,8 m-en mérve +0,03 m és -

0,00 m eltérés lehetséges. A méreteket a medence elhelyezkedése szerint az illetékes ország szövetsége 

által kijelölt, illetve elfogadott ellenőr, vagy más hivatalos szakértő kell, hogy hitelesítse. A megengedett 

méreteltérések akkor sem léphetik túl a megengedett értékeket, ha az elektronikus időmérő berendezéshez 

tartozó érintőpaneleket behelyezték. (1. sz. ábra 50m) 

FR.2.2.2. 

A névleges 25 m-es hosszúságtól a víz felszíne felett 0,3 m-en, alatta pedig 0,8 m-en mérve +0,03 m és -

0,00 m alatti eltérés lehetséges. A méreteket a medence elhelyezkedése szerint az illetékes ország 

szövetsége által kijelölt, illetve elfogadott ellenőr, vagy más hivatalos szakértő kell, hogy hitelesítse. A 

megengedett méreteltérések akkor sem léphetik túl a megengedett értékeket, ha az elektronikus időmérő 

berendezéshez tartozó érintőpaneleket behelyezték. (2. sz. ábra 25m)  

FR.2.3. Vízmélység 

A medence végétől maximum 6 méterig, 1 méter széles sávban 1,35 méter vízmélységnek kell 

lennie. A medence többi részén a víz minimális mélysége 1,0 méter. 

FR.2.4. A falak 

FR.2.4.1. 

A végfalak legyenek párhuzamosak és alkossanak derékszöget az úszás irányával, továbbá a víz 

szintjével. Felépítésük legyen szilárd és burkolatuk a víz szintje alatt 0,8 m-ig olyan csúszásmentes 

anyagból készüljön, amely biztonságossá teszi a versenyzők számára a fordulásnál a benyúlást, valamint 

az elrugaszkodást. 

FR.2.4.2. 

Leálló padka a medence valamennyi oldalán elhelyezhető, de a víz felszínéhez 1,2 m-nél nem lehetnek 

közelebb, szélességük pedig 0,1 és 0,15 m között lehet. 

FR.2.4.3. 

Túlfolyók építése a medence mind a négy oldalán megengedett. Amennyiben a célfalon is van túlfolyó, 

azt úgy kell elhelyezni, hogy az érintőpanel előírt, víz feletti 0,3 m-es magassága biztosított legyen. A 

túlfolyót megfelelő ráccsal, vagy rostéllyal kell ellátni. A túlfolyók megfelelő elzáró szeleprendszerrel 

készüljenek, amellyel biztosítható az állandó vízszint. 

FR.2.5. A pályák: 

Az egyes pályák szélességének legalább 2.5 m-esnek kell lennie és legalább 0,2 m távolságnak kell lennie 

az első és az utolsó pályán kívül is. 

 

 

 



FR.2.6. A pályaelválasztó kötelek: 

FR.2.6.1. 

A 8 pályás medencében, a pályaelválasztó köteleknek a medence teljes hosszában kell érnie, 

mindkét végén falba süllyesztett horgony kapoccsal kell rögzíteni. A horgonyt úgy kell 

elhelyezni, hogy a medence mindkét végén, a víz felszínén legyen. Valamennyi elválasztó 

kötélnek a teljes hosszában, a vízfelszínen úszó elemekből kell állnia, amelyeknek átmérője 

legalább 0,05 méter, maximum 0,15 méter lehet. (4. sz- ábra 25m) 

 

A medencében a pályaelválasztó köteleknek a következőknek kell lennie:  

• Két (2) ZÖLD kötelet a 1-es és 8-as pályákhoz.  

• Négy (4) KÉK kötelet a 2-es, 3-as, 6-os és 7-es pályákhoz.  

• Három (3) SÁRGA kötelet a 4-es és 5-ös pályákhoz. 

 

A végfaltól 5,0 m-re mindkét végén minden pályaelválasztó kötélnek PIROS-nak kell lennie. 

Minden pálya között csak egy pályaelválasztó kötél lehet. A köteleket maximális mértékben ki 

kell feszíteni. 

 

FR. 2.6.2. A 15 méteres jelnek a környezetében lévő egységektől eltérő színűnek kell lennie. 

FR. 2.6.3. Az 50 méteres medencében külön meg kell jelölni 25 métert. 

FR. 2.6.4. A pálya számot puha anyagból el lehet helyezni a pályaelválasztó kötélen a medence 

mindkét végén. 

FR 2.6.5. A pálya jelölés méreteit az FR 2.6.6 ábra alapján kell elkészíteni. 

FR. 2.6.6. 

2. számú ábra 50 m medence – Olimpiai és világbajnokságok esetén 

3. számú ábra 25 medence- és pálya jelölések 

FR.2.7. A rajthelyek: 

A rajthelyek szilárd anyagból készüljenek rugózó hatás nélkül. A rajthelyek a víz felszíne fölötti 

magassága 0,5 métertől 0,75 méterig terjedhet. A felülete legalább 0,5 méter x 0,5 méter 

kiterjedésű legyen, és csúszásgátló anyaggal kell borítani. Maximális lejtés nem lehet több mint 

10°. A rajthelynek állítható hátlapja lehet. A rajthelyet úgy kell kialakítani, hogy az indulásnál 

lehetővé tegye az úszó számára, hogy elöl és oldalt is megmarkolhassa a felszínét, ajánlott, ha a 

rajthelyek fedélvastagsága meghaladja a 0,04 métert, célszerű az oldalrészen legalább 0,1 méter 

szélességű elöl 0,4 méter szélességű kapaszkodó-árkot kialakítani a vízfelszínétől 0,03 méterre. 

A hátúszórajt kapaszkodóinak – mind vízszintesen, mind függőlegesen – a víz felszín felett 0,3 

méter és 0,6 méter között kell lenniük. A kapaszkodóknak a végfal síkjával párhuzamosnak kell 

lennie, és nem emelkedhet ki a fal felszínéből. Amennyiben rajthelyeket alakítottak ki, a faltól 

indulva 1,0 métertől 6,0 méterig a vízmélységnek legalább 1,35 méternek kell lennie. 

Elektronikus hossz számláló lapokat lehet telepíteni a rajtkőbe. Villogó nem megengedett. 

Számok nem mozoghatnak hátúszó rajt alatt. 

FR.2.8. A számozás: 

Minden rajthelyet mind a négy oldalról tisztán, jól látható módon kell megszámozni. A 

rajtoldalról szembe nézve a jobb oldalról a 0 pályával kezdve, kivéve 50 méteres 



versenyszámoknál, amelyek a medence másik végéről indulnak. Az érintőpaneleket is a felső 

részén be kell számozni. 

FR.2.9. 

A hátúszó fordulókat segítő jelzések: A medence fölé zászlókkal ellátott kötelet kell függeszteni 

keresztben az egész medencén, 1,8 méterrel a víz felszíne fölé, a medence mindkét végétől 5 

méterre rögzített módon. További megkülönböztető jelzést kell elhelyezni a medence mindkét 

végén a faltól 15 méterre minden pályaelválasztó kötélen.  

FR.2.10. A hátúszó rajtgép 

A hátúszó rajtgép használható.  

- A rajtgép hevederének hossza állítható lehet, úgy hogy 4 cm-rel a víz felszín alatt, vagy 4 cm-

rel a víz felszín fölött helyezkedjen el a vízszintes lábtartója. 

- A lábtartó minimum hossza 65 cm. 

- A lábtartó méretei: 8 cm magas, 2 cm széles, továbbá 10 fokban lejtenie is kell. (1sz. ábra) 

FR.2.11. A visszahívó kötél: 

A rajtvonaltól 15 méterre, rögzített tartókon, legalább 1,2 méter magasságban a víz felszíne felett 

kötelet kell kifeszítve felfüggeszteni. Gyorskioldó szerkezettel kell felszerelni. Leengedésnél 

minden pályát fedjen le. 
 

FR.2.12. A víz hőmérséklete: 

A vízhőmérséklet 25 ° - 28 ° között legyen. A verseny ideje alatt a víznek állandó szinten és 

érezhető mozgástól mentesnek kell lennie.  A legtöbb országban érvényes egészségügyi 

előírások betartása érdekében a víz be-, és kifolyása (vagyis a forgatás) megengedett, 

amennyiben az nem okoz észrevehető örvénylést vagy áramlást. 
 

FR.2.13. A világítás: 

A rajthelyek és a fordulók felett a világítás erőssége nem lehet kevesebb, mint 600 lux. 

2006. január 1. után épített 50 méteres medencéknél 0,5 méter hosszú keresztvonalat kell elhelyezni az 

uszoda falától számított 15 méterre mindkét oldalon. 2013 októbere után a keresztvonalak középső 

pontját kell figyelembe venni a medence falának végétől. 

 

  



 

 

 
1.sz. ábra 

 



FR.2.14. A pályavonalazás: 

Minden pálya közepén, a medence alján annak színétől erősen elütő színű sötét színű, csík, sáv 

húzódjon. 

Szélessége: legalább 0,2 méter, maximum 0,3 méter.  

Hosszúsága: 46,0 méter, 50 méteres medence esetén,  

 21,0 méter, 25 méteres medence esetén. 

Minden pályán a medence vége előtt 2,0 méterre ugyanolyan széles 1 méter hosszúságú 

keresztben elhelyezett csíknak, sávnak kell húzódnia. A célvonalakat minden pályán a medence 

végfalára vagy az érintőpaneleken kell elhelyezni a pálya központban részén. A célvonalak 

ugyanolyan szélesek legyenek, mint a csíkok, és az érintőpanelek felső szélétől (áthajlás) 

folyamatosan terjedjenek a medence aljáig. A vízfelszín alatt 0,3 méterre egy 0,5 méter hosszú 

keresztcsíkot kell elhelyezni, a célvonal középpontjától mindkét oldalra. 

FR. 2.15. Válaszfalak:  

Amikor egy válaszfal alkotja a medence végét, a teljes szélességében szilárd, sima, 

csúszásmentes, stabil függőleges felületnek kell lennie, amelyre érintőpanel is szerelhető, aminek 

legalább, mint 0,8 méterrel a víz felszíne alá és 0,3 méterrel a víz felszíne fölé kell érnie. Nem 

lehetnek rajta sem a vízvonala felett sem alatta, veszélyes nyílás amely sérülést okozhat az úszók 

kezén, lábán vagy más testrészén. A válaszfalat úgy kell megtervezni, és megépíteni, hogy azon 

a versenybírók mozgása ne okozzon észlelhető örvényeket és áromlást a vízen. 
 

FR.3. AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK és a VILÁGBAJNOKSÁGOK RENDEZÉSÉSRE ALKALMAS 

USZODA 

Hossza: 50,0 méter az automata időmérő berendezés érintőpaneli között, kivéve a rövidpályás 

Világbajnokságokat (25m), ahol 25,0 méter az automata időmérő berendezés érintőpaneli között, a 

startponttól a fordulópontig mért távolság. 

FR.3.1. Méretbeli eltérések az FR 2.2.1. pontban foglaltaknak megfelelően lehetségesek. (4. sz. ábra) 

FR.3.2. Szélesség: 25.0 méter az Olimpiai játékokon és a Világbajnokságon 

FR.3.3. A vízmélységnek legalább2,0 méternek kell lennie. Javasolt a 3,0 méteres vízmélység abban az 

esetben, ha a medencét szinkronúszásra is használják. 

FR.3.4. A falaknak FR.2.4. szabályokban leírtaknak kell megfelelniük. 

FR.3.5. Medencét az Olimpiai játékokon és a Világbajnokságon mindkét végén süllyesztett túlfolyóval, 

kell felszerelni.  

FR.3.6. A pályák száma: 8. A világbajnokságon és az olimpiai játékokon: 10. 

FR.3.7. 

A pályáknak 2,5 méter szélesnek kell lennie, az 1-es és 8-as pályáktól kifelé 2 darab 2,5 méter 

széles hellyel, amelyeket egy külön elválasztó kötél is el kell határolni 1-es és a 8-as pályáktól az 



Olimpiai játékokon és a Világbajnokság. Ha a medence 10 pályás, a pályákat 0-tól 9-ig kell 

beszámozni. 

FR.3.8. Pályaelválasztó kötelek: 

A 10 pályás medencében, a pályaelválasztó köteleknek a medence teljes hosszában kell érnie, 

mindkét végén falba süllyesztett horgony kapoccsal kell rögzíteni. A horgonyt úgy kell 

elhelyezni, hogy a medence mindkét végén, a víz felszínén legyen. Valamennyi elválasztó 

kötélnek a teljes hosszában, a vízfelszínen úszó elemekből kell állnia, amelyeknek átmérője 

legalább 0,05 méter, maximum 0,15 méter lehet. 

A medencében a pályaelválasztó köteleknek a következő színűeknek kell lennie:  

• Két (2) ZÖLD kötelet a 0 és 9 pályákhoz, 

• hat (6) KÉK kötelet 1, 2, 3, 6, 7 és 8 pályákhoz,  

• három ( 3) Sárga kötelet 4, 5 pályákhoz 

A végfaltól 5,0 m-re mindkét végén minden pályaelválasztó kötélnek PIROS-nak kell lennie. 

Minden pálya között csak egy pályaelválasztó kötél lehet. A köteleket maximális mértékben ki 

kell feszíteni. 

 

FR.3.9. Rajthelyek: mint FR 2.7.  

kivéve: a felszínének legalább 0,5 méter széles és 0,6 méter hosszú és csúszásmentes anyaggal fedettnek 

kell lennie. Hibás rajt jelző berendezéssel kell ellátni 

FR.3.10. Számozás: mint FR 2.8 

FR.3.11. A hátúszó fordulót segítő jelzések: 

mint a FR 2.9. A medence fölé zászlókkal ellátott kötelet kell függeszteni, 1,8 méterrel a víz 

felszíne fölé. A háromszög alakú zászlókat a kötélen rögzíteni kell, a kötél felé eső oldalának 

0,20 méternek kell lennie, a széleinek 0,40 méternek. A zászlóknak egymástól való távolsága 

0,25 méternek kell lennie. A zászlón elhelyezendő bármilyen jelzést előzetesen a FINA-val 

engedélyeztetni kell. 

FR.3.12. A visszahívó kötél. mint FR 2.10. 

FR.3.13. A víz hőmérséklete: mint FR 2.11 

FR.3.14. A világítás: A világítás, a fényerősség az uszoda teljes területén nem lehet kevesebb, mint 1500 

lux. 



FR.3.15. A pályák vonalazása: mint FR 2.13. A pályák középpontjai közötti távolságnak mindenhol 2,5 

méternek kell lennie. 

FR.3.16. 

Ha az úszómedence és a műugró medence ugyanabban a légtérben helyezkedik el, a távolságnak a két 

medence között legalább5,0 méternek kell lennie. Amennyiben az uszoda 2014. január 1. után épült, 

akkor a medencék közti távolság legalább 8 méter, de inkább 10 méter legyen. 

FR.4. ÖNMŰKÖDŐ VERSENYBÍRÓI BERENDEZÉSEK 

FR.4.1. 

Automata vagy félautomata versenybírói berendezések az egyes versenyzők elért időeredményét 

rögzíti, és megállapítja a versenyben elért relatív helyezését.  

Az elért időt 2 tizedes pontossággal (1/100 másodperc) kell megállapítani. Berendezés nem 

zavarhatja a versenyzők rajtját, fordulóit, vagy a túlfolyórendszer működését. 

FR. 4.2. A berendezés 

FR. 4.2.1. Legyen az indító által indítható. 

FR. 4.2.2. A medencetérben lehetőleg ne legyenek szabad vezetékek. 

FR. 4.2.3. Legyen képes rögzíteni minden pályán az elért időt és helyezést. 

FR. 4.2.4. Az elért időt könnyen olvasható digitális módon jelezze. 

FR. 4.3. A rajt tartozékai 

FR. 4.3.1. Az indítóbírónak legyen külön egy mikrofon, amivel a szóbeli parancsokat adja. 

FR. 4.3.2. Rajtpisztoly használata esetén, biztosítani kell az automata időmérő berendezéshez az 

összeköttetést (jelátalakító). 

FR. 4.3.3. Mind az indítóbíró mikrofonját mind a rajt jelet adó készüléket csatlakoztatni kell az 

egyes rajtkövekben elhelyezett hangszórókkal, hogy minden egyes úszó azonos hangerővel és 

azonos időben hallhass az indítóbíró vezényszavát és a rajtjelet. 

FR.4.4. Az automata időmérő berendezés érintőpaneljei:  

FR. 4.4.1. Az érintőpanelek minimum mérete 2,4 méter széles és 0,9 méter magas, de legfeljebb 

0,01 méter (± 0,002 méter) vastag legyen. A vízfelszín felett 0,3 m és a vízfelszín alatt 0,6 méter 

legyen. A tartozékot minden pályán egymástól független vezérléssel kell beszerelni, hogy ezek 

egyéni ellenőrzése biztosított legyen. A panelek felülete jól megkülönböztethető, elütő színű 

legyen, és rajta jól láthatóak legyenek a pálya végén kötelező jelzések. 

FR.4.4.2. 

Rögzítés: Az érintőpaneleket minden pályán, fix pozícióban kell rögzíteni a pályák központi 

részén. A panelek hordozhatóak legyenek, hogy a verseny befejeztével, illetve amikor nincs 

verseny az uszoda üzemeltetői eltávolítsák azokat. 
 



FR.4.4.3. 

Az érzékelés: A panelek érzékenysége nem lehet olyan nagyfokú, hogy a víz mozgása bekapcsolja 

azokat, de egy gyenge kézi érintés kapcsolja be a berendezést. A panel felső széle is legyen érzékeny. 

FR.4.4.4. 

Jelzések: A panelek jelzései fedje el és egyezzen meg az uszoda meglévő jelzéseivel. A panelek 

kerületét egy 0,025 méteres fekete szegéllyel kell kiemelni. 
 

FR.4.4.5. 

Biztonság: A panelek legyenek érintés biztosak, és nem lehetnek éles, kiálló szélei. 

FR.4.5.  

Félautomata berendezés esetén, a célba érkezést egy gomb lenyomásával rögzíti az időmérő bíró, 

amikor a versenyző a célba érkezésnél megérinti a falat. 
 

FR. 4.6. A következő tartozékok elengedhetetlenek az automata berendezések felszerelésekor: 

FR. 4.6.1. – nyomtató, amely a verseny alatt minden információ tárolni képes, amelyek később 

újra előhívhatók. 

FR. 4.6.2. – a közönség számára látható eredmény kijelző tábla. 

FR. 4.6.3. – a váltók váltását ellenőrző berendezés, amellyel 1 / 100 másodperc pontossággal 

elbírálhatók a váltások. Ahol felső videokamerák vannak felszerelve, mint egy kiegészítője az 

automatikus időmérő berendezésnek, ott felülvizsgálhatja az automata berendezés a kamerákat a 

váltók váltásánál. A váltásnál észlelhető különbséget a berendezés gyártójától el kell kérni. 

FR. 4.6.4. – automatikus hossz-számláló. 

FR. 4.6.5. – részidő kiírására alkalmas berendezés. 

FR. 4.6.6. – számítógépes eredményösszesítés. 

FR. 4.6.7. – téves érintések korrekciója. 

FR. 4.6.8. – automatikusan elemes működésre való átkapcsolódási lehetősége. 

FR. 4.7. Az Olimpiai Játékokon és Világbajnokságon az alábbi tartozékok is elengedhetetlenek: 

FR. 4.7.1. 

 A nézők számára legalább tizenkét (12) soros, soronként 32 (32) karakteres eredményjelző 

tábla, amely képes megjeleníteni mind a betűket, mind a számokat. Minden karakternek 

minimálisan 360 mm-nek kell lennie. A sor-mátrix eredményjelzőnek képesnek kell lennie 

felfelé vagy lefelé mozognia, továbbá villogtatni, programozhatónak kell lennie, és képes legyen 

animáció bemutatására is. A tábla minimális méretének 7,5 méter széles, és 4,5 méter magasnak 

kell lennie. 

 

 



FR. 4.7.2. 

Az uszodában legyen egy légkondicionált helyiség (computerszoba), amely legalább 6,0 méter x 

3,0 méter nagyságú, és 3,0 - 5,0 méteres távolságban helyezkedik el a célfaltól, teljes szabad 

rálátással a verseny egész ideje alatt. A vezetőbírónak akadálytalanul kell elérnie ezt a központi 

ellenőrző helyiséget a verseny ideje alatt. Minden egyéb időben a helyiséget biztonságosan le 

kell tudni zárni. 

 

FR. 4.7.3. Video felvevő rendszer. 

 

FR. 4.8.  

Félautomata időmérő berendezés az önműködő (elektronikus) versenybíró berendezés 

háttereként használható a FINA rendezvényein, vagy egyéb más fontos eseményen, feltéve, hogy 

az pályánként 3 külön leállító gombbal van ellátva, és azokat külön-külön versenybírák kezelik 

(ez esetben nincs szükség további külön célbírák foglalkoztatására). A fordulóbírók egyike lehet 

egyben az egyik ilyen gomb kezelője. 

 

 

 
Az FR.5. és FR.6. pontok a műugrással, 

Az FR.7., FR.8., FR.9. pontok a vízilabdázással, 

Az FR.10., FR.11. FR 12. FR 13., pontok a műúszással kapcsolatos szabályok.  

Az FR. 14. A szupertoronyugró létesítmény szabályait rögzíti 
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