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SISSEJUHATUS
Rajatiste reeglite kehtestamise eesmärk on tagada parim võimalik keskkond võistluslikuks
kasutamiseks ja treenimiseks. Käesolevad nõuded ei ole mõeldud üldsusega seotud
küsimuste reguleerimiseks. Rajatise omaniku või vastutava haldaja ülesandeks on
järelevalve teostamine üldsuse tegevuse üle.

FR 1

ÜLDIST
FR 1.1
FINA olümpiastandardile vastavad basseinid
Kõik maailmameistrivõistlused (välja arvatud masters’ite maailmameistrivõistlused) ja olümpiamängud peavad toimuma basseinides, mis vastavad reeglitele FR 3, FR 6, FR 8 ja FR 11.
FR 1.2
FINA üldstandardile vastavad basseinid
Muud FINA üritused peavad toimuma FINA olümpiastandardile vastavates basseinides, kuid
juhatus võib olemasolevate basseinide puhul loobuda teatud standardite kehtestamisest, kui see
ei sega oluliselt võistluste läbiviimist.
FR 1.3
FINA miinimumstandardile vastavad basseinid
Kõik muud FINA reeglite kohaselt läbiviidavad üritused peavad toimuma basseinides, mis
vastavad kõigile käesolevates rajatiste reeglites kehtestatud miinimumstandarditele.
FR 1.4
Puhkuse, treeningu või võistluse eesmärgil ujumisrajatisi kasutavate inimeste tervise
ja ohutuse kaitsmiseks peavad avalike basseinide või ainult treeningute ja võistluste läbiviimiseks
mõeldud basseinide omanikud järgima vastava riigi seadustes ja tervishoiuasutuste poolt
kehtestatud nõudeid.
FR 1.5
Uus võistlusvarustus (nt stardipukid, rajaeraldajad jne) peavad olema saadaval
olümpiamängude ja FINA maailmameistrivõistluste toimumisaasta 1. jaanuariks.

FR 2

UJUMISBASSEINID
FR 2.1

Pikkus
FR 2.1.1 50,000 meetrit. Kui stardipoolses otsas ja lisaks pöördepoolses otsas
kasutatakse automaatse ajavõtuseadme puutepaneele, peab bassein olema
sellise pikkusega, mis tagab kahe paneeli vahel vajaliku 50,000 meetrise vahemaa.
Vt ujumisskeem SW1.
FR 2.1.2 25,000 meetrit. Kui stardipoolses otsas ja lisaks pöördepoolses otsas
kasutatakse automaatse ajavõtuseadmete hulka kuuluvaid puutepaneele, peab
bassein olema sellise pikkusega, mis tagab kahe paneeli vahel vajaliku 25,000
meetrise vahemaa. Vt ujumisskeemid SW 6, SW 7.
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FR 2.2

Mõõtmete tolerantsid
FR 2.2.1

50 m ujumisbasseinid

50,00 m basseinides on lubatud tolerants +0,010, -0,000 meetrit, kui basseini on
paigaldatud puutepaneelid.
Tolerantse mõõdetakse järgmiselt:
Basseinide puhul, mille mõlemas otsas on automaatse ajavõtu puutepaneelid,
peab seinast seina pikkus olema: minimaalselt 50,020 meetrit / maksimaalselt
50,030 meetrit.
Tolerantsid peavad olema ühtlased vahemikus 0,300 meetrit veepinnast ülevalpool
kuni 0,800 meetrit veepinnast allpool.
Need mõõtmised peab kinnitama ülevaataja või muu kvaliﬁtseeritud ametnik,
kelle on määranud või heaks kiitnud basseini asukohariigis tegutsev FINA liige.
Vt ujumisskeem SW1.
FR 2.2.2

25 m ujumisbasseinid

25,00 m basseinides on lubatud tolerants +0,010, -0,000 meetrit, kui basseini on
paigaldatud puutepaneelid.
Tolerantse mõõdetakse järgmiselt:
Basseinide puhul, mille mõlemas otsas on automaatse ajavõtu puutepaneelid,
peab seinast seina pikkus olema: minimaalselt 25,020 meetrit / maksimaalselt
25,030 meetrit.
Basseinide puhul, mille ühes otsas on automaatse ajavõtu puutepaneel, peab
seinast seina pikkus olema: minimaalselt 25,010 meetrit / maksimaalselt 25,020
meetrit.
Tolerantsid peavad olema ühtlased vahemikus 0,300 meetrit veepinnast ülevalpool
kuni 0,800 meetrit veepinnast allpool.
Need mõõtmised peab kinnitama ülevaataja või muu kvaliﬁtseeritud ametnik,
kelle on määranud või heaks kiitnud basseini asukohariigis tegutsev FINA liige.
Vt ujumisskeemid SW 6, SW 7.
FR 2.3
Sügavus
Stardipukkidega basseinide puhul on otsaseinast 1,0 meetri kauguselt kuni vähemalt 6,0 meetri
kauguseni nõutav minimaalne sügavus 1,35 meetrit. Igal pool mujal on nõutav minimaalne
sügavus 1,0 meetrit.
FR 2.4

Seinad
FR 2.4.1 Otsaseinad peavad olema vertikaalsed, paralleelsed ja moodustama
ujumisraja ja veepinna suhtes 90-kraadise täisnurga. Otsaseinad peavad olema
valmistatud tugevast materjalist, olema libisemiskindla pinnaga, mis ulatub 0,8 meetrit
veepinnast allapoole, et võistleja saaks ümberpööramisel seda ohutult puudutada ja
end lahti tõugata. Seinte vertikaalsuse lubatud tolerants on ± 0,3 kraadi.
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FR 2.4.2 Basseini kõigil seintel on lubatud puhkeääred; need peavad olema
vähemalt 1,2 meetrit veepinnast allpool ja 0,1 kuni 0,15 meetrit laiad. Lubatud on nii
seinasisesed kui ka välised puhkeääred, kuid eelistatud on seinasisesed puhkeääred.
FR 2.4.3 Rennid võib paigaldada basseini kõigile neljale seinale. Kui rennid
paigaldatakse ka otsaseina, tuleb veenduda, et puutepaneele oleks võimalik
paigaldada nõutavasse kohta, s.o veepinnast 0,3 meetri kõrgusele. Rennid peavad
olema kaetud sobiva võre või restiga.
FR 2.5

Rajad peavad olema vähemalt 2,5 meetri laiused ja äärmiste radade kõrvale peab
jääma vähemalt 2,0 m vaba ruumi.

FR 2.6

Rajaköied
FR 2.6.1 Rajaköie peamine ülesanne pole mitte üksnes ujumisradade eraldamine,
vaid ka basseini lainete vähendamine. Rajaköis peab suutma summutada laineid,
mis liiguvad teisele poole köit või põrkavad köielt tagasi rajale.
Kaheksarealises basseinis peavad rajaköied olema paigaldatud kogu raja pikkuses
ning komponendid, mis ei aita kaasa lainete summutamise funktsioonile, nagu
pingutusvedru ja pingutusrull, peavad köie kummaski otsas olema alla 200 mm.
Rajaköis peab olema kinnitatud basseini kummaski otsas otsaseintesse süvistatud
ankurkinnitite külge. Kui ankurkinniti paigaldatakse basseinitekile, tuleb paigaldada
ka tugev ja mitteelastne pikendaja. Paigaldatud rajaköied peavad olema täies
ulatuses basseinivees. Ankurkinniti koos pikendajaga ei tohi ulatuda basseini sisse
rohkem kui 10 mm. Ankur ei tohi rajaköie pikkust mõjutada rohkem kui +/- 10 mm köie
mõlemas otsas.
Ankur peab olema paigutatud nii, et laineid summutavad komponendid basseini
mõlemas otsaseinas oleksid 50% ulatuses veepinnast allpool. Ankrud tuleks
paigaldada nii, et need taluksid 20kN. Iga rajaköis koosneb laineid summutavatest
komponentidest, mis on lisatud köiele otsast otsani ja nende minimaalne läbimõõt on
0,15 meetrit. Ketaste ja ujukite disain peab olema selline, et ujukid ise ei mõjutaks
rajaköie pikkust. Ujuk peab asetsema kahe ketta vahel ja moodustama köie lahutamatu
osa. Rajaköiel peab kogu raja pikkuses olema negatiivne ujuvusjõud nii, et vähemalt
pool kuni maksimaalselt kaks kolmandikku laineid summutavate komponentide
kõrgusest jääks veepinna alla.
Rajaköie pingutusrullil peab olema seade, mis lukustaks pingestatud köie, nii et seda ei
saaks volitamatult manipuleerida. Rajaköis peab olema varustatud pingutusvedruga,
mis neelab äkilisi kõrgpunktikoormusi, ja trossiga, mis talub tõmbetugevust 12 kN.
Basseini rajaköite värvus peab olema järgmine:
•
•
•
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Komponendid, mis ulatuvad basseini kummastki otsast 5,0 meetri kaugusele, peavad
olema punast värvi.
Iga raja vahel tohib olla ainult üks rajaköis. Rajaköied peavad olema pingul ja pingsus
peab olema 1–1,2 kN.
Vt ujumisskeemid SW1, SW 6, SW 7.
FR 2.6.2 15 meetri kaugusel basseini kummastki otsaseinast peavad komponendid
ümbritsevatest osadest värvi poolest eristuma.
FR 2.6.3 50 meetristes basseinides peavad komponendid, mis tähistavad 25
meetrist distantsi, värvuse poolest eristuma.
FR 2.6.4 Rajaköiele võib kinnitada pehmest materjalist rajanumbrid nii basseini
stardi- kui ﬁnišipoolsesse otsa.
FR 2.6.5 Rajamärgistuste mõõtmed, palun vt FR 2.6.6.
Vt ujumisskeemid SW 1, SW 6, SW 7.
FR 2.6.6 Basseinide skeemid.
50 m olümpiastandardile vastava ujumisbasseini kohta vt ujumisskeem SW 1.
25 m ujumisbasseini kohta vt ujumisskeemid SW 6, SW 7.
FR 2.7
Stardiplatvormid
Stardiplatvormid peavad olema stabiilsed ega tohi vetruda. Platvormi kõrgus veepinnast peab
olema 0,5 meetrist 0,75 meetrini. Pindala peab olema vähemalt 0,5 meetrit x 0,5 meetrit ja
platvorm peab olema kaetud libisemiskindla materjaliga.
Platvormi kalle tohib olla max 10 kraadi. Stardiplatvormil võib olla reguleeritav tagaplaat. Platvorm
peab olema konstrueeritud selliselt, et ujuja saaks rinnuliasendis ujumise lähte ajal platvormist
eest ja küljelt kinni haarata; kui stardiplatvormi paksus on suurem kui 0,04 meetrit, on soovitatav
haaramiseks lõigata mõlemalt küljelt vähemalt 0,1 meetri laiuselt ja eest 0,4 meetri laiuselt
platvormi pinda õhemaks, st kuni 0,03 meetri paksuseni.
Stardiplatvormide külgedele võib rinnuliasendis ujumise lähte jaoks paigaldada käetoed.
Seliliujumise lähte jaoks tuleb käetoed paigaldada 0,3 m kuni 0,6 m kõrgusele veepinnast nii püst- kui
rõhtasendisse. Need peavad olema otsaseina pinnaga paralleelsed ega tohi ulatuda üle otsaseina.
Stardipukkidega basseinide puhul on otsaseinast 1,0 meetri kauguselt kuni vähemalt 6,0 meetri
kauguseni nõutav minimaalne sügavus 1,35 meetrit. Pukkide alla võib paigaldada elektroonilised
tablood stardi registreerimiseks, kuid sellel kuvatavad numbrid ei tohi vilkuda ning seliliujumise
stardi ajal ei tohi kuva liikuda.
Vt ujumisskeemid SW 1, SW 6, SW 7.
FR 2.8
Nummerdus
Iga stardipukk peab olema selgelt nummerdatud kõigil neljal küljel. Rada number 0 peab
soovitatavalt olema basseini stardipoolsest otsast vaadatuna basseini paremal küljel, välja
arvatud 50 meetrise distantsi ujumises, kus võidakse startida teisest otsast. Puutepaneelid
võivad olla ülaosas nummerdatud.
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FR 2.9
Seliliujumise pöördetähised
Lippudega köied riputatakse üle basseini 1,8 meetri kõrgusele veepinnast vastavalt standardile
5,0 meetri kaugusele kummastki otsaseinast. Basseini kummalegi küljele ja võimaluse korral
igale rajaköiele tuleb 15,0 meetri kaugusele kummastki otsaseinast paigutada iseloomulikud
märgid.
FR 2.10

Seliliujumise jalatugi
Võib kasutada seliliujumise jalatuge.
•
•
•

Jalatugi võib olla reguleeritav veepinnast 4 cm üles- või allapoole.
Jalatoe pikkus peab olema vähemalt 65 cm.
Jalatoe kõrgus peab olema 8 cm, laius 2 cm ja kalle 10 kraadi.

Vt skeemi.
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FR 2.11
Valestardi köie võib riputada üle basseini veetasemest vähemalt veetasemest
vähemalt 1,2 meetri kõrgusele vastavalt ﬁkseeritud standarditele 15,0 meetri kaugusele stardipoolsest otsast. See kinnitatakse vastavalt standarditele kiirkinnitusmehhanismi abil. Köis peab
aktiveerimisel kindlalt katma kõik rajad.
Vt basseinide skeemid reeglis FR 2.6.6.
Vt ujumisskeemid SW1, SW 6, SW 7.
FR 2.12

Veetingimused
FR 2.12.1 Vee temperatuur
Vee temperatuur peab olema 25 °C kuni 28 °C.
FR 2.12.2 Vee liikumine
Võistluste ajal peab vesi olema basseinis ühtlasel tasemel, ilma märgatava liikumiseta.
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Veetaseme hoidmiseks, vee läbipaistvuse säilitamiseks ja enamikus riikides kehtivate
tervishoiueeskirjade järgimiseks tuleb sisse- ja väljavoolu reguleerida järgmiselt:
•
•
•

50,00 m basseinides 220 kuni 250 m3/h
33,33 m basseinides 150 kuni 180 m3/h
25,00 m basseinides 120 kuni 150 m3/h

Igapäevaselt kasutatavate basseinide puhul peab sisse- ja väljavool toimuma
vastavalt asukohariigi tervisealastele eeskirjadele.
Nende veeringluse mahtude juures peab vee jaotus olema selline, et ei tekiks
märgatavat voolu ega turbulentsi.
„Märgatavat voolu” määratletakse vee liikumisena, mis suudab liigutada ujuvat
korvpalli (õige ujuvuse saavutamiseks täidetakse see 6 liitri veega) 60 sekundiga
ühes suunas enam kui 1,25 meetrit.
Seda saab praktiliselt katsetada, kui asetada kaks ujuvat eraldusköit risti üle
ujumisraja (et moodustada 2,5 m küljega ruut, vt joonis 1) ja asetada korvpall seejärel
ruudu keskpunkti. Kui pall ei puuduta 60 sekundi jooksul ühtegi neljast rajaköiest, on
turbulentse voolu katse olnud edukas.
Katset tuleks korrata radadel 1, 3, 6, 8 kahel küljel kummastki otsaseinast 5 m kaugusel.

FR 2.12.3 Vee soolsus
Maailmarekordeid ja juunioride maailmarekordeid saab registreerida ainult vees,
mille soolsus on väiksem kui 3 g soola liitri kohta.
Mis tahes mere- või ookeanivees mõõdetud maailmarekordeid ei tunnustata.
FR 2.13
Valgustus
Valgustugevus stardiplatvormide ja pöördepoolsete otste kohal peab olema vähemalt 600 luksi.
FR 2.14

Rajamärgistus peab olema tehtud tumeda, basseini põhja värvusest selgelt eristuva
joonega, mis paikneb iga raja keskel.
Laius:
Pikkus:
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Iga rajajoon peab lõppema 2,0* meetrit enne basseini otsaseina eristuva põikijoonega,
mis on 1,0 meetrit pikk ja sama lai kui rajajoon. Basseini kumbki ots või puutepaneelid
tuleb märgistada rajajoonega sama laiade keskjoontega. *Tuleb arvestada basseini
pikkuse tolerantsidega.
Need peavad katkestusteta ulatuma basseiniteki servast (äärest) kuni basseini
põhjani kuni 3 meetri kaugusele. 0,5 meetri pikkune põikijoon tuleb teha veepinnast
0,3 meetrit allapoole, mõõdetuna põikijoone keskpunktist.
Pärast 2006. aasta 1. jaanuari ehitatud 50 m ja 25 m pikkuste basseinide korral
tuleb basseini mõlemast otsast 15 meetri tähise juurde teha 0,5 meetri pikkused
põikijooned. Pärast 2013. aasta oktoobrit mõõdetakse seda otsaseinast põikijoone
keskpunktini.
Vt ujumisskeemid SW1, SW 6, SW 7.
Eraldusseintega basseinide rajamärgistused peavad olema sellised, nagu näidatud
ujumisskeemil SW 8.

FR 2.15
Eraldusseinad
Kui eraldusseina kasutatakse otsaseinana, peab see ulatuma üle kogu basseini laiuse ja tagama
tugeva sileda libisemiskindla ja stabiilse vertikaalse pinna, millele võib paigaldada puutepaneelid,
mis ulatuvad veepinnast vähemalt 0,8 m allapoole ja 0,3 m ülespoole, ning neis ei tohi olla
veejoonest üleval- ega allpool ohtlikke avasid, kuhu ujuja käed, jalad, varbad või sõrmed võivad
sisse minna. Eraldussein peab olema disainitud selliselt, et ajavõtjad saaksid liikuda sellel kogu
selle pikkuses, ilma et selline liikumine tekitaks märgatavat voolu või turbulentsi.

FR 3

UJUMISBASSEINID OLÜMPIAMÄNGUDE JA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE
LÄBIVIIMISEKS
Pikkus: Automaatse ajavõtuseadme puutepaneelide vaheline kaugus peab olema 50,0
meetrit, välja arvatud ujumise maailmameistrivõistlustel (25 m), kus basseini stardipoolses ja
pöördepoolses otsas olevate puutepaneelide vaheline kaugus on 25,0 meetrit.
FR 3.1

Mõõtmete tolerantside kohta vt reeglist FR 2.2.1.

FR 3.2

Laius:
OLÜMPIAMÄNGUD
• Alalised ujumisbasseinid: 25,00 meetrit
• Ajutised ujumisbasseinid: 25,00 meetrit
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
• Alalised ujumisbasseinid: 25,00 meetrit
• Ajutised ujumisbasseinid: 26,00 meetrit

FR 3.3

Sügavus: 2 meetrit (vähemalt); kui basseini kasutatakse erinevate alade jaoks, nt
kujundujumiseks, on soovitatav sügavus 3 meetrit.

FR 3.4

Seinad: nagu reeglis FR 2.4.1.

Versioon 28.01.2020
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FR 3.5

Olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste basseinidel peavad olema kummaski
otsas seinaga tasased lamedad sisselaskeavad.

FR 3.6

Radade arv:
•
•

FR 3.7

8 rada OLÜMPIAMÄNGUDE jaoks
10 rada MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE jaoks

Rajad
FR 3.7.1 Olümpiamängud. Rajad peavad olema 2,5 meetrit laiad ja äärmiste, s.o
radade 1 ja 8 kõrvale peab jääma 2,5 meetrit vaba ruumi. Vaba ruum peab olema
radadest 1 ja 8 rajaköiega eraldatud. Vt skeem SW1.
FR 3.7.2 Maailmameistrivõistlused. Alaliste basseinide puhul peavad rajad
1–8 olema 2,5 meetrit laiad ning rajad 0 ja 9 peavad olema 2,4 meetrit laiad ning
äärmiste, s.o radade 0 ja 9 kõrvale peab jääma 0,1 m vaba ruumi. Vaba ruum peab
olema maailmameistrivõistluste läbiviimisel radadest 0 ja 9 rajaköiega eraldatud.
Vt skeemid SW2, SW4.
Ajutiste ujumisbasseinide puhul peavad rajad olema 2,5 meetrit laiad ning äärmiste,
s.o radade 0 ja 9 kõrvale peab jääma 0,5 m vaba ruumi. Vaba ruum peab olema
radadest 0 ja 9 rajaköiega eraldatud. Vt skeemid SW3, SW 5.

FR 3.8
Rajaköied. Rajaköie peamine ülesanne pole mitte üksnes ujumisradade eraldamine,
vaid ka basseini lainete vähendamine. Rajaköis peab suutma summutada laineid, mis liiguvad
teisele poole köit või põrkavad köielt tagasi rajale.
Kaheksarealises basseinis peavad rajaköied olema paigaldatud kogu raja pikkuses ning
komponendid, mis ei aita kaasa lainete summutamise funktsioonile, nagu pingutusvedru ja
pingutusrull, peavad köie kummaski otsas olema alla 200 mm.
Rajaköis peab olema kinnitatud basseini kummaski otsas otsaseintesse süvistatud ankurkinnitite
külge. Kui ankurkinniti paigaldatakse basseinitekile, tuleb paigaldada ka tugev ja mitteelastne
pikendaja. Paigaldatud rajaköied peavad olema täies ulatuses basseinivees. Ankurkinniti koos
pikendajaga ei tohi ulatuda basseini sisse rohkem kui 10 mm. Ankur ei tohi rajaköie pikkust
mõjutada rohkem kui +/- 10 mm köie mõlemas otsas.
Ankur peab olema paigutatud nii, et laineid summutavad komponendid basseini mõlemas
otsaseinas oleksid 50% ulatuses veepinnast allpool. Ankrud tuleks paigaldada nii, et need
taluksid 20kN. Iga rajaköis koosneb laineid summutavatest komponentidest, mis on lisatud
köiele otsast otsani ja nende minimaalne läbimõõt on 0,15 meetrit. Ketaste ja ujukite disain
peab olema selline, et ujukid ise ei mõjutaks rajaköie pikkust. Ujuk peab asetsema kahe ketta
vahel ja moodustama köie lahutamatu osa. Rajaköiel peab kogu raja pikkuses olema negatiivne
ujuvusjõud nii, et vähemalt pool kuni maksimaalselt kaks kolmandikku laineid summutavate
komponentide kõrgusest jääks veepinna alla.
Rajaköie pingutusrullil peab olema seade, mis lukustaks pingestatud köie, nii et seda ei saaks
volitamatult manipuleerida. Rajaköis peab olema varustatud pingutusvedruga, mis neelab äkilisi
kõrgpunktikoormusi, ja trossiga, mis talub tõmbetugevust 12 kN.
Versioon 28.01.2020
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Basseini rajaköite värvus peab olema järgmine:
•
•
•

Kaks (2) ROHELIST köit radadele 1 ja 8
Neli (4) SINIST köit radadele 2, 3, 6 ja 7
Kolm (3) KOLLAST köit radadele 4 ja 5

Komponendid, mis ulatuvad basseini kummastki otsast 5,0 meetri kaugusele, peavad olema
punast värvi.
Iga raja vahel tohib olla ainult üks rajaköis. Rajaköied peavad olema pingutatud ja pingsus peab
olema 1–1,2 kN. Vt ujumisskeemid SW1, SW2, SW3, SW8.
OLÜMPIAMÄNGUD
8 (kaheksa) rajaga basseinis peavad rajaköite värvused olema järgmised:
• Kaks (2) ROHELIST köit radadele 1 ja 8
• Neli (4) SINIST köit radadele 2, 3, 6 ja 7
• Kolm (3) KOLLAST köit radadele 4 ja 5
ROHELINE
SININE
SININE
KOLLANE
KOLLANE
KOLLANE
SININE
SININE
ROHELINE
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSED
WORLD
CHAMPIONSHIPS
In
10 (ten) rajaga
lanes swimming
the colour
of the
lane ropes
should
be as follows:
10a(kümne)
basseinispool
peavad
rajaköite
värvused
olema
järgmised:
köit for
radadele
ja 99
x• Kaks
Two(2)
(2)ROHELIST
GREEN ropes
lanes 00and
köit radadele
ja 8 8
x• Kuus
Six (6)
(6) SINIST
BLUE ropes
for lanes 1,
1, 2, 3, 6, 7 and
•x Kolm
(3)
KOLLAST
köit
radadele
4
ja
5
Three (3) YELLOW ropes for lanes 4, 5
ROHELINE
SININE
SININE
SININE
KOLLANE
KOLLANE
KOLLANE
SININE
SININE
SININE
ROHELINE
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FR 3.9
Stardiplatvormid: nagu reeglis FR 2.7.
Välja arvatud pindala, mis peab olema vähemalt 0,5 meetrit x 0,6 meetrit ja platvorm peab olema
kaetud libisemiskindla materjaliga. Paigaldada tuleb valestardi ﬁkseerimise seadmed.
FR 3.10

Nummerdus: nagu reeglis FR 2.8.

FR 3.11
Seliliujumise pöördetähised: nagu reeglis FR 2.9
Lippudega köied peavad olema veepinnast 1,8 meetri kõrgusel. Köite külge tuleb kinnitada lipud,
mille mõõtmed on järgmised: kolmnurkse lipu köiel olev külg on 0,20 meetrit, teised küljed 0,40
meetrit. Lippudevaheline kaugus peab olema 0,25 meetrit. Kui lippudele on trükitud või need
kannavad mis tahes märgistust, peab FINA selle kasutamise eelnevalt heaks kiitma.
FR 3.12

Seliliujumise jalatugi: nagu reeglis FR 2.10.

FR 3.13

Valestardi köis: nagu reeglis FR 2.11.

FR 3.14

Vee temperatuur: nagu reeglis FR 2.12.

FR 3.15

Valgustus: valgustugevus peab üle kogu basseini olema vähemalt 1500 luksi.

FR 3.16

Rajamärgistus: nagu reeglis FR 2.14. Radade keskpunktide vaheline kaugus peab
olema 2,5 meetrit.

FR 3.17
Kui ujumisbassein ja vettehüppebassein asuvad samas piirkonnas, peab
basseinidevaheline kaugus olema vähemalt 5,0 meetrit. Pärast 1. jaanuari 2014 ehitatud
basseinide puhul peab minimaalne basseinidevaheline kaugus olema vähemalt 8 meetrit, kuid
eelistavalt 10 meetrit.

FR 4

AUTOMAATSED AJAVÕTUSEADMED
FR 4.1
Automaatsed ja poolautomaatsed ajavõtuseadmed registreerivad iga ujuja sooritusaja ja määravad eeldatava koha võistluse pingereas. Hindamine ja ajamõõtmine toimub kahe
kümnendkoha täpsusega (1/100 sekundit). Paigaldatud seadmed ei tohi häirida ujujate starte,
pöördeid ega ülevoolusüsteemi funktsioone.
FR 4.2

Versioon 28.01.2020

Seadmetega seotud reeglid.
FR 4.2.1

Seadmed aktiveerib lähetaja.

FR 4.2.2

Kui võimalik, ei tohi seadmetel olla basseini tekil katmata juhtmeid.

FR 4.2.3
raja järgi.

Seadmed peavad kuvama iga raja kogu salvestatud teabe nii koha kui ka

FR 4.2.4

Seadmed peavad võimaldama lugeda hõlpsasti ujuja saavutatud aega.
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FR 4.3

Seadmete käivitamine
FR 4.3.1

Lähetajal peab olema suuliste käskluste jaoks mikrofon.

FR 4.3.2

Püstoli kasutamisel tuleb seda kasutada koos muunduriga.

FR 4.3.3 Nii mikrofon kui ka muundur peavad olema ühendatud iga stardipuki
valjuhääldiga, kus iga ujuja kuuleb võrdselt ja samaaegselt nii lähetaja käske kui ka
stardisignaali.
FR 4.4

Automaatseadmete puutepaneelid
FR 4.4.1 Puutepaneelide minimaalsed mõõtmed on: laius 2,4 meetrit, kõrgus 0,9
meetrit ning paksus 0,01 meetrit, kui kontakt on suletud (ja ajavõtt on peatatud).
Need peavad ulatuma veepinnast 0,3 meetrit ülespoole ja 0,6 meetrit allapoole.
Iga raja seadmed peavad olema ühendatud sõltumatult, et neid saaks juhtida
eraldi. Paneelide pind peab olema erksavärviline ja sellel peavad olema otsaseinte
heakskiidetud joonemärgistused.
FR 4.4.2 Paigaldamine - puutepaneelid paigaldatakse radade keskele ﬁkseeritud
asendisse. Paneelid võivad olla kaasaskantavad, mis võimaldab basseinioperaatoril
need eemaldada, kui võistlusi ei toimu.
FR 4.4.3 Tundlikkus - paneelide tundlikkus peab olema selline, et neid ei saaks
aktiveerida veeturbulentsiga, vaid ainult käega kergelt puudutades. Paneelide ülaserv
peab olema tundlik.
FR 4.4.4 Märgistused - paneelidel olevad märgistused peavad ühtima basseini
olemasolevate märgistustega ja olema nende peal. Paneelide servad märgistatakse
kogu perimeetri ulatuses 0,025 meetri laiuse musta äärisega.
FR 4.4.5 Ohutus - paneelid peavad olema elektrilöögi eest kaitstud ja neil ei tohi
olla teravaid servi.

FR 4.5

Poolautomaatsete seadmete korral registreerib ﬁniši ajamõõtja, kes vajutab ujuja
ﬁnišihetkel vastavat nuppu.

FR 4.6

Automaatsete ajavõtuseadmete paigaldamiseks on vaja vähemalt järgmisi tarvikuid:

Versioon 28.01.2020

FR 4.6.1
kulgu.

Printimisvahend informatsiooni väljastamiseks, mis kajastab kogu võistluse

FR 4.6.2

Pealtvaatajatele mõeldud tabloo.

12

RAJATISTE REEGLID 2017-2021

FR 4.6.3 Teateujumise teatevahetuse ﬁkseerimise seade 1/100 sekundi täpsusega.
Kui basseini kohale on paigaldatud videokaamerad, võib nende salvestusi vaadata
lisaks automaatse süsteemi poolt registreeritud teatevahetusele. Kui teateujumise
teatevahetuse ﬁkseerimise seadmega registreeritud andmetes on erinevusi, tuleb
konsulteerida seadme tootjaga.

FR 4.7

FR 4.6.4

Automaatne ringiloendur.

FR 4.6.5

Vaheaegade näitamine.

FR 4.6.6

Kokkuvõtteid tegev arvuti.

FR 4.6.7

Eksliku puudutuse parandamine.

FR 4.6.8

Automaatse laetava aku kasutamise võimalus.

Olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste puhul on hädavajalikud ka järgmised
tarvikud:
FR 4.7.1 Pealtvaatajate elektroonilistel tabloodel peab olema vähemalt kaksteist (12)
rida, mis koosnevad kolmekümne kahest (32) tähemärgist, millest igaüks saab kuvada
nii tähti kui ka numbreid. Iga tähemärgi minimaalne kõrgus on 360 mm. Iga rea maatriksi
tulemustabel peab andmete muutumisel üles või alla liikuma, sellel peab olem vilkumise
funktsioon ning iga maatriksi täielik tulemustabel peab olema programmeeritav ja
vajadusel näitama animatsiooni. Tabloo peab olema vähemalt 7,5 m lai ja 4,5 m kõrge.
FR 4.7.2 Basseini juures peab olema õhukonditsioneeriga juhtimiskeskus, mille
mõõtmed on vähemalt 6,0 meetrit x 3,0 meetrit ja mis asub 3,0 kuni 5,0 meetri
kaugusel ﬁnišiseinast ja kust avaneb võistluse ajal takistusteta vaade ﬁnišiseinale.
Referii peab pääsema võistluse ajal lihtsasti juhtimiskeskuse juurde. Muul ajal peab
juhtimiskeskus olema turvatud.
FR 4.7.3

Aja märkimine video abil.

FR 4.8
FINA või muudel suurüritustel võib automaatsete ajavõtuseadmete varuvariandina
kasutada poolautomaatseid seadmeid juhul, kui igal rajal on kolm nuppu, igat nuppu kontrollib eraldi
ajamõõtja (sel juhul pole teisi ﬁnišikohtunikke vaja). Ühte nuppu võib kasutada pöördekohtunik.
UJUMISSKEEMID (kokku 9)

FR 5

VETTEHÜPETE RAJATISED
FR 5.1
Hoolauahüpped
Üldnõuded: Tuleb järgida kõigi vettehüpete rajatiste mõõtmeid meetrites, nagu on antud
vettehüpete skeemil lisas 1.1 ja lisas 1.2.
FR 5.1.1 Hüppelaudade pikkus peab olema 4,88 meetrit ja laius 0,5 meetrit. Kõigil
FINA üritustel peab hüppelaua tüübi, millel peab olema libisemiskindel pind, kinnitama
FINA.

Versioon 28.01.2020

13

RAJATISTE REEGLID 2017-2021

FR 5.1.2 Hüppelauad peavad olema varustatud liikuvate tugipunktidega, mida
hüppaja saab hõlpsasti reguleerida.
FR 5.1.3 Pärast 1. oktoobrit 2013 modiﬁtseeritud või betoonplatvormidele ehitatud
hüppelauaga rajatiste puhul tuleb järgida alljärgnevat.
FR 5.1.3.1
Vertikaalne kaugus tugipunkti toetava platvormi tasemest
hüppelaua ülaosani peab olema 0,35 meetrit.
FR 5.1.3.2
Kaugus tugipunktisõlme (pikkus 0,741 meetrit) esiservast
tugiplatvormi esiservani võib olla maksimaalselt 0,44 meetrit.
FR 5.1.3.3
Kui platvormi esiserv ulatub sellest punktist mööda, tuleb
tugipunktisõlm ja tagumine hingesõlm ettepoole liigutada, nii et platvormi
esiservast kuni tugipunkti esiosani jääks maksimaalselt 0,44 meetrit.
FR 5.1.3.4
Hüppelauda toetav betoonplatvorm peab olema basseini
seinaga joondatud või ulatuma basseini kohale.
FR 5.1.4 Soovitatav minimaalne kaugus tugipunkti tagant selle keskjooneni peab
olema kooskõlas hüppelaua tootja soovituste või spetsiﬁkatsioonidega.
FR 5.1.5 Hüppelauad tuleb paigaldada püsitasemele esiservale, kui liigutatav
tugipunkt on kõikides asendites.
FR 5.1.6 Hüppelauad tuleb paigutada platvormi ühele või mõlemale küljele.
Sünkroonvettehüpete puhul on nõutav, et kaks samal kõrgusel asuvat hüppelauda
asetseks kõrvuti ja ükski objekt ei tohi takistada nähtavust hüppajate vahel mitte
üheski hüppe osas.
Vt vettehüpete skeem, lisa 2.1 ja lisa 2.2.
FR 5.1.7 3 m hüppelaudade tagumine külg ja küljed peavad olema ümbritsetud
käsipuudega, vertikaalsete paaride vahele peab jääma vähemalt 1,0 meetrine
vahemaa. Minimaalne kõrgus peab olema 1,0 meetrit, mõõdetuna hüppelaua
tasemest, ja need peavad olema vähemalt kahe horisontaalse põiklatiga, mis on
paigutatud platvormist väljapoole.
Põiklati asemel on lubatud ka tugev läbipaistev barjäär.
Vt skeem DV1.

Versioon 28.01.2020
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FR 5.2

Tornihüpped
FR 5.2.1

Iga platvorm peab olema jäik ja horisontaalne.

FR 5.2.2

Platvormi minimaalsed mõõtmed peavad olema:

PLATVORM

LAIUS

PIKKUS

0,6–1,0 m

1,00 m (eelistatud 2,90 m)

5,00m

2,6–3,0 m

1,00 m (eelistatud 2,00 m)

5,00m

5,0 m

2,90m

6,00m

7,5 m

2,00m

6,00m

10,0 m

3,00m

6,00m

10 m platvormidel, mille laius on alla 3 m, võivad olla
ainult järgmiselt disainitud käsipuud mõlemal küljel
ja vähemalt 3,0 m kaugusel platvormi esiservast (vt
joonist).

Eemaldatav käsipuu, mis
paigaldatakse üldiseks
kasutamiseks ja eemaldatakse
sünkroonvettehüpete ajaks.

Üldiseks kasutamiseks on soovitatav lisada hõlpsasti
eemaldatav käsipuu osa, mille saab sünkroonvettehüpete ajaks eemaldada. Vt skeemi.

FR 5.2.3 Platvormi esiserva eelistatav paksus on 0,2 meetrit, kuid mitte üle 0,3
meetri, ja see võib olla vertikaalne või kaldu nurga all, mis ei ole langemisjoone
vertikaali suhtes suurem kui 10°. Esmalt tuleb paigaldada esiserv ja seejärel pealmine
pind.
FR 5.2.4 Platvormi pind ja esiserv peavad olema kogu ulatuses kaetud elastse
libisemiskindla kattega. Need pinnad kaetakse eraldi, et saavutada puhas 90° nurk
või nagu kirjeldatakse reeglis 5.2.3. Esmalt tuleb paigutada esiserva kate ja seejärel
pealmine pind.
FR 5.2.5 Platvormid peavad olema kaetud libisemiskindla materjaliga, millel on
turvise muster, mis tagab piisava haarduvuse märgades ja kuivades tingimustes, nii et
hüppajad ei libiseks mis tahes suunas hüppamisel. Minimaalne paksus peab olema 6
mm (- 0 / + 1 mm) ja värvus peaks ümbritsevast kontrastselt eristuma. Materjal peab
olema lihtsasti puhastatav, et toote libisemisvastased omadused oleks alati tagatud.
Platvormi libisemiskindla katte paigaldamisel tuleb järgida FINA reeglit FR 5.2.4.

Versioon 28.01.2020
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FR 5.2.6 10-meetrise platvormi esiserv peab ulatuma vähemalt 1,50 meetrit,
7,5-meetrise platvormi esiserv 5 meetrit ja 2,6-3,0-meetrise platvormi esiserv
vähemalt 1,25 meetrit ning 0,6-1-meetrise platvormi esiserv vähemalt 0,75 meetrit
basseini servast üle.
FR 5.2.7 Kui platvorm asub otse teise platvormi all, peab ülemine platvorm ulatuma
vähemalt 0,75 meetrit (eelistatult 1,25 meetrit) alumisest platvormist üle.
FR 5.2.8 Iga platvormi tagaosa ja küljed (välja arvatud 1,0 meetri kõrgused või
madalamad platvormid) peavad olema platvormi servast kuni 1,0 meetri kauguselt
ümbritsetud käsipuudega, mille vertikaalsete postide vahele jääb vähemalt 1,0
meeter. Käsipuude kõrgus peab olema vähemalt 1,0 meeter ja neil peab olema
vähemalt kaks horisontaalset põiklatti, mis on paigutatud platvormist väljapoole
alates 1,0 meetri kauguselt platvormi esiservast.
Põiklati asemel on lubatud ka tugev läbipaistev barjäär.
FR 5.2.9 Igale platvormile peab olema juurdepääs sobivate treppide (mitte
redelite) kaudu, nagu nõuavad riikide ehituseeskirjad ja kehtivad tervishoiu- ja
ohutusstandardid.
FR 5.2.10 Eelistatud on, et platvormi ei ehitataks otse ühegi teise platvormi alla,
kuid juhul, kui seda pole võimalik vältida, peab järgima vettehüpete skeeme, lisa 1.1,
1.2, 2.1 ja 2.2.
FR 5.2.11 Nõuded tugikonstruktsioonile. Platvormide ja hüppelaudade tugikonstruktsiooni arvutuslik koormus on p = 350 jõukilogrammi lineaarmeetri kohta.
Lisaks staatikanõuetele ning kasutajamugavuse ja turvalisuse tagamisele tornide
liikumisel tuleb platvormide ja hüppelaua tugede osas järgida järgmisi piiranguid.
Platvormide põhisagedus 10,0 Hz
TOLERANTSID:
PLATVORM

MINIMAALNE

MAKSIMAALNE

10 m

10 Hz

20 Hz

7,5 m, 5 m, 3 m ja 1 m

10 Hz

30 Hz

Torni põhisagedus 3,5 Hz
Kogu konstruktsiooni kogu võnkumine ± 2 mm
Platvormide esiserva ruumiline deformatsioon tulenevalt
Px = Py = Pz = 100 jõukilogrammi peab olema
maksimaalselt 1 mm. Vt joonist.
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Neid nõudeid saab kõige paremini täita raudbetoonkonstruktsiooniga. Tuleb hankida
kogu konstruktsiooni dünaamilise käitumise tõend koos staatika arvutustega.
FR 5.3

Üldnõuded
FR 5.3.1 Pärast 26. septembrit 2013 projekteeritud ja ehitatud basseinide puhul
kehtivad vettehüpete rajatistele miinimummõõdud meetrites, nagu on kirjeldatud
vettehüpete rajatiste skeemil (lisa 1.2), kus kasutatakse peamise mõõtepunktina
langemisjoont ehk vertikaalset joont, mis jookseb läbi hüppelaua või platvormi
esiserva keskosa. Eelistatud mõõtmeid on soovitatav kasutada projektide puhul, mis
on erilise tähtsusega.
FR 5.3.2 Mõõtmed C alates langemisjoonest kuni külgneva langemisjooneni tabelis
„FINA mõõtmed vettehüpete rajatistele“, lisa 1.2 tabelis, kehtivad platvormidele, mille
laiused on täpsustatud reeglis FR 5.2.2. Kui platvormi laiusi suurendatakse, tuleb
mõõtmeid B ja C suurendada poole uue laiuse võrra.
FR 5.3.3 Hüppelaudade ja iga platvormi kõrgus veetasemest võib reeglites ette
nähtud kõrgusest erineda pluss 0,05 meetri ja miinus 0,00 meetri võrra.
FR 5.3.4 5-, 3- ja 1-meetriste platvormide serv ei tohi ulatuda 3- ja 1-meetriste
hüppelaudade servast kaugemale, kui need asetsevad üksteise kõrval.
FR 5.3.5 Täissügavusega piirkonnas võib basseini põhi tõusta kuni 2%.
Vettehüppebasseinis ei tohi vee sügavus üheski punktis olla väiksem kui 1,8 meetrit.
FR 5.3.6 Välibasseinides soovitatakse parimate tavade kohaselt suunata
hüppelauad ja platvormid põhjapoolkeral põhja poole ja lõunapoolkeral lõuna poole.
FR 5.3.7 Minimaalne valgustus 1 meetri kõrgusel veepinnast peab olema vähemalt
600 luksi.
FR 5.3.8 Pimestamise vältimiseks peavad loomuliku ja kunstliku valguse allikad
olema varustatud juhtimisseadistega.
FR 5.3.9

Vee temperatuur peab olema vähemalt 26 °C.

FR 5.3.10 Basseini seinad peavad olema vertikaalsed ja moodustama veepinna
suhtes 90-kraadise täisnurga. Need peavad olema valmistatud libisemisvastase
pinnaga tugevast materjalist.
Seinte vertikaalsuse lubatud tolerants on ± 0,3 kraadi.
Basseini kõigil seintel on lubatud puhkeääred; need peavad olema vähemalt 1,2
meetrit veepinnast allpool ja 0,1 kuni 0,15 meetrit laiad. Lubatud on ainult seinasisesed
puhkeääred.
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FR 5.3.11 Vettehüpete rajatise alla tuleb paigaldada mehaaniline pinna segamise
seade, et hüppajad saaksid veepinda visuaalselt tajuda. Veealuse mullimasinaga
varustatud basseinides tohib masinat selleks kasutada ainult siis, kui see tekitab
piisava vee segamise väga madala rõhuga töötades; muidu tohib kasutada ainult
horisontaalset veesprinklersüsteemi.
FR 5.3.12 Vettehüppebasseinide korral, mida kasutatakse ka ujumiseks.
Vettehüppebasseinide rajamärgistus peab olema tehtud tumeda, basseini põhja
värvusest selgelt eristuva joonega, mis paikneb iga raja keskel.
Laius: minimaalselt 0,2 meetrit / maksimaalselt 0,3 meetrit.
Pikkus: 25 m basseinide puhul 21,0 meetrit;
Iga rajajoon peab lõppema 2,0 meetrit enne basseini otsaseina eristuva põikijoonega,
mis on 1,0 meetrit pikk ja sama lai kui rajajoon. Basseini kumbki ots või puutepaneelid
tuleb märgistada rajajoonega sama laiade keskjoontega. 0,5 meetri pikkune põikijoon
tuleb teha veepinnast 0,3 meetrit allapoole, mõõdetuna põikijoone keskpunktist. Need
peavad katkestusteta ulatuma basseiniteki servast (äärest) kuni basseini põhjani kuni
3 meetri kaugusele.
FR 5.3.13 Individuaalsed vettehüpped
FR 5.3.13.1 Referii paigutab kohtunikud istuma kõrvuti ritta mõlemale
poole hüppelauda/platvormi.
FR 5.3.13.2 Seitsme (7) / viie (5) kohtuniku kasutamisel on võistlusele
kõige lähemal neli (4) / kolm (3) kohtunikku.
Märkus. Referii võib otsustada paigutada neli (4) / kolm (3) kohtunikku
võistlusest kõige kaugemale, sõltuvalt kohalikust olukorrast basseinis.
FR 5.3.13.3 Ühtegi kohtunikku ei tohi panna istuma hüppelaua või
platvormi esiservast tahapoole.
FR 5.3.13.4 Kohtunike toolid nummerdatakse hüppelaua/platvormi
poole vaadatuna päripäeva.
FR 5.3.13.5 1-meetrise hüppelauaga võistlustel
basseini ääres kasutamiseks sobivaid toole.

tuleb

kasutada

FR 5.3.13.6 3-meetrise hüppelauaga võistlustel peavad kohtunikud
istuma veepinnast vähemalt kahe (2) meetri kõrgusel.
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FR 5.3.13.7 10-meetrise platvormiga võistlustel võib kasutada
3-meetrise hüppelaua võistluste toole, kuid võimaluse korral peaksid
kohtunikud istuma veelgi kõrgemal.
FR 5.3.13.8 Kohtunike abistamiseks 3-meetrise hüppelauaga ja
10-meetrise platvormiga võistlustel peavad kohtunike toolid olema
paigutatud basseini servast nii kaugele, kui see on otstarbekas.
FR 5.3.14 Sünkroonvettehüpped
FR 5.3.14.1 Referii paigutab kolm (3) / kaks (2) soorituskohtunikku
kummalegi poole hüppelauda/platvormi.
FR 5.3.14.2 Soorituskohtunike toolid nummerdatakse päripäeva
hüppelaua / platvormi poole vaadatuna, nimelt E 1, E 2 ja E 3 (või E 1, E
2) vasakul pool ja E 4, E 5 ja E 6 (või E 3, E 4) paremal pool.
FR 5.3.14.3 Mõlemal pool basseini asuvate soorituskohtunike vahele
paigutatakse ritta sünkroonsust hindavad kohtunikud.
FR 5.3.14.4 Kolm (3) sünkroonsust hindavat kohtunikku asuvad hüppelauaga/platvormiga võistlusele kõige lähemal ühel küljel ja ülejäänud
kaks (2) sünkroonsust hindavad kohtunikku asuvad vastasküljel.
FR 5.3.14.5 Sünkroonsust hindavate kohtunike toolide nummerdamist
alustatakse basseini vasakult küljelt, väikseima numbriga tool on S 1 ja
basseini paremal küljel on suurima numbriga tool S 5.
FR 5.3.14.6 Sünkroonvettehüpete võistlustel istuvad basseini äärele
kõige lähemal asuvad sünkroonsust hindavad kohtunikud veepinnast
vähemalt 2,0 meetri kõrgusel.
FR 5.3.14.7 Ülejäänud sünkroonsust hindavate kohtunike (või
täiendavate soorituskohtunike) istekohad peavad igaüks olema eelmisest
vähemalt 0,5 meetrit kõrgemal.
FR 5.3.14.8
liikumist.

Kohtunike toolide ees ei tohi olla mis tahes häirimist ega

FR 5.3.14.9 Ülaltoodud soovitused on toodud vettehüpete skeemidel
DV3 ja DV4.

Versioon 28.01.2020

19

RAJATISTE REEGLID 2017-2021

FR 5.3.15 Kuivamaa treeningrajatised
Üldnõuded: Kuivamaa treeningrajatiste mõõtmed meetrites, nagu on antud
vettehüpete kuivamaa treeningu skeemidel DV5 ja DV 6 ning vettehüpete
kuivamaa treeningu soovitatud varustuse skeemidel DV 7 ja DV 8.
FR 5.3.15.1 Vettehüppajate ja võistluste ohutuse, harjutamise ja
arendamise huvides on tungivalt soovitatav lisada allpool toodud juhised
rajatisele ja hoida neid vettehüpete võistluspiirkonna / rajatiste lähedal.
FR 5.3.15.2 Kui B ja C puhul kasutatakse miinimummõõtmeid, tuleks
vastavate esi- ja külgseinte külge kinnitada vertikaalne matt või muu
kaitsev pind.
FR 5.4

Elektroonilised ajavõtuseadmed
FR 5.4.1 Elektrooniline ajavõtuseade registreerib iga vettehüppaja puhul talle
kohtunike poolt antud punktid ja määrab iga vettehüppaja lõpliku punktisumma
vastavalt reeglile D 7.
FR 5.4.2

Eelistatud seadmed peavad suutma:
FR 5.4.2.1
kaupa;

registreerida kohtunike antud punktid terve ja poole punkti

FR 5.4.2.2
kuvada iga vettehüppaja registreeritud ja arvutatud teabe
enne ja pärast vettehüppe sooritamist;
FR 5.4.2.3
vettehüpet;

kuvada iga vettehüppaja punktisumma enne ja pärast iga

FR 5.4.2.4
kuvada iga vettehüppaja koha pingereas ja punktisumma
pärast iga vettehüpete raundi.
FR 5.4.2.5
Igale kohtunikule peab olema tagatud elektrooniline
hindamisseade, mis võimaldab igal kohtunikul oma punkte sisestada
ja näha enda antud punkte seadmes kuvataval aknal. Pärast seda,
kui referii on kohtunike punktid kinnitanud, kuvatakse kõik punktid igal
elektroonilisel hindamisseadmel.
FR 5.4.2.6
analüüs.

Iga ürituse või sarja lõpus esitatakse kohtunike koostatud

FR 5.4.2.7
Referiil peab olema kuvar, kust ta saab enne kohtunike
antud punktide kuvamist tulemustabelis näha kõigi kohtunike punkte.
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FR 5.4.2.8

FR 6

Alljärgnev teave tuleb välja trükkida.
1. Vettehüpete järjekorra loosimise tulemused
2. Iga võistlusosa või ala ürituse stardinimekiri
3. Vettehüpete paremusjärjestus pärast iga raundi
4. Vettehüpete paremusjärjestus pärast iga ala
5. Kohtunike poolt igale vettehüppajale antud punktid ja
skoorid pärast iga võistlusosa ja ala lõppu

VETTEHÜPETE RAJATISED OLÜMPIAMÄNGUDE JA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE
LÄBIVIIMISEKS
FR 6.1
Üldnõuded: Vettehüpete rajatiste mõõtmed meetrites, nagu on antud vettehüpete
skeemil lisas 1.1 ja lisas 1.2 ning „Olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste väljak:
vettehüpete skeem, lisa 2.1 ja lisa 2.2.
FR 6.1.1 Olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste korral kehtib täies ulatuses
reegel FR 5; valguse intensiivsus 1 meetri kõrgusel veepinnast peab siiski olema
vähemalt 1500 luksi.
FR 6.2
Vettehüpete rajatiste mõõtmete osas võib kasutada eelistatud ja minimaalsete
mõõtmete kombinatsiooni, mis on toodud tabelis „FINA vettehüpete rajatistele kehtestatud
mõõtmed, lisa 1.1 ja lisa 1.2.“ Kehtestatud miinimumist väiksemaid mõõtmed pole siiski
vastuvõetavad ja neid ei tohi kasutada. Kui ujumisbassein ja vettehüppebassein asuvad samas
piirkonnas, peab basseinidevaheline kaugus olema vähemalt 8 meetrit, eelistatavalt aga 10
meetrit (vt FR 3.16).
FR 6.2.1 Vertikaalne kõrgus jäiga hüppelaua ja/või vetruva hüppelaua langemispunktist veepinnani ja enne veepritsmete või mullide liikuma hakkamist täpsustatakse
vettehüpete rajatiste mõõtmete tabelis. Need mõõtmed peab kinnitama ülevaataja
või muu kvaliﬁtseeritud ametnik, kelle on määranud või heaks kiitnud basseini
asukohariigis tegutsev FINA liige.
FR 6.3
Vettehüppebasseini rajamärgistused koosnevad 3 joonest, mis jooksevad kogu
basseini laiuses hüppelaual või platvormil näoga ettepoole seisva vettehüppaja suhtes 90-kraadise
nurga all. Jooned peavad olema järgmised:
Laius: minimaalselt 0,2 meetrit / maksimaalselt 0,3 meetrit.
Pikkus: 21,0 meetrit 25 meetri laiuse vettehüppebasseini korral.
Radade keskpunktide vaheline kaugus peab olema 2,5 meetrit.
Esimese joone keskpunkt peab asuma otse 3-meetrise hüppelaua langemispunkti
all. Vt vettehüpete skeem, lisa 2.1 ja lisa 2.2.
FR 6.4
Korraldajaasutus peab tagama turvaköitega batuudi ja mullivanni. Eelistatud on
kaks batuuti ja kuiv ala koos hüppelaualt ja platvormilt hüppamise võimalusega vahtkummist
maandumissüvenditesse, nagu on kirjeldatud lisas 3.1.
VETTEHÜPETE SKEEMID (kokku 8)
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FR 7

VEEPALLIBASSEINID
FR 7.1

Üldnõuded: Veepallibasseini mõõtmed ja varustus, nagu on kirjeldatud
olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste väljaku reeglites.
Vt veepalli skeem, lisa 5.

FR 7.2

Väljak
Väljaku üldsuurus on meestel 30,60 m x 20,00 m ja naistel 25,60 m x 20,00 m.
Vastavate väravajoonte vaheline kaugus on meeste mängude puhul 30,00 meetrit ja
naiste mängude puhul 25,00 meetrit.
Väljaku serva ankurpunkt asetatakse 30 cm väravajoone esiservast tahapoole.
Väljaku laius peab olema 20,00 meetrit.
Vee sügavus peab olema ühtlaselt vähemalt 2,00 meetrit.

FR 7.3

Vee temperatuur ei tohi olla alla 26 °C ± 1 °C.

FR 7.4

Valgustugevus peab olema vähemalt 600 luksi.

FR 7.5

Matši kontrolliva föderatsiooni äranägemisel võib lubada erandit reeglist FR 7.2.

FR 7.6

Mängu sekretariaat paigutatakse referiide taga asetseva laua taha ja nendega samale
kõrgusele.

FR 7.7

Sisebasseinide lae kõrgus
Minimaalset lae kõrgust ei kehtestata.

FR 8

VEEPALLIBASSEINID OLÜMPIAMÄNGUDE JA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE
LÄBIVIIMISEKS
Vt veepalli skeem, lisa 5.
FR 8.1

Erandid reegli FR 7.2 nõuetest ei ole lubatud.

FR 8.2

Vee temperatuur peab vastama reeglile FR 7.3.

FR 8.3

Valgustugevus peab olema vähemalt 1500 luksi.
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FR 9

FR 8.4

Olümpiamängudel, maailmameistrivõistlustel ja FINA võistlustel kasutatakse ainult
vett, mille soolsus on alla 3 g/l.

FR 8.5

Sisebasseinide lae kõrgus
Sisebasseinides peab väljaku minimaalne kõrgus olema vähemalt 7,00 meetrit.

VEEPALLIBASSEINIDE VARUSTUS
FR 9.1
Väljaku mõlemal küljel peavad olema selgesti eristuvad märgistused nagu
väravajooned, sellest joonest 2,0 ja 6,0 meetrist vahemaad tähistavad jooned ning väravajoonte
vahelise vahemaa keskjoon. Need märgistused peavad olema kogu mängu vältel selgelt
nähtavad.
Valget märgistust mõõdetakse ankurpunktist ja see on väravajoone serva esiosaga joondumiseks
0,3 meetrit. See peab olema väljaku mõlemas otsas pidev.
Punane 2 meetri märgistus mõõdetakse väljakule ulatuva väravajoone esiotsast. See peab
olema väljaku mõlemas otsas pidev.
Kollane märgistus ulatub seejärel 2 meetri märgistusest 4 meetrit edasi väljakusse. Väravajoone
esiotsast 5 meetri kaugusele paigutatakse punane märgistus. See peab olema väljaku mõlemas
otsas pidev.
Väljaku keskmine sektsioon on tähistatud rohelisega ja peab meeste mängu puhul olema 18
meetrit, naiste mängu puhul 13 meetrit. Rohelise ala keskele paigutatakse valge märgistus, mis
tähistab väljaku keskjoont.
Taassisenemise tsoonid paigutatakse basseini kahte nurka kohtunike laua vastu teisele poole
basseini. Need peavad olema 2 meetrit pikad ja kulgema mööda väravajoont.
FR 9.2
Väljaku mõlemal küljel peavad olema platvormid, mille laius peab olema 1 meeter ja
kõrgus veepinnast 70 cm. Need platvormid võimaldavad referiidel liikuda vabalt väljaku ühest otsast
teise. Väravakohtunikele tuleb väravajoonel samuti tagada piisavalt ruumi. Platvormid peavad
olema värvikoodiga tähistatud, et need vastaksid väljaku skeemil näidatud spetsiﬁkatsioonidele.
Vt veepalli skeem WP 2.
FR 9.3
Väravad: Väravapostid ja põikpuu peavad koosnema puidust, metallist või
sünteetilisest materjalist (plastist) 80,0 millimeetristest ristkülikukujulistest sektsioonidest, need
peavad moodustama väravajoonega ruudu ja olema valgeks värvitud.
Väravapostid peavad olema ﬁkseeritud, jäigad ja mänguala mõlema otsaga risti, külgedest võrdsel
kaugusel ja vähemalt 0,3 meetrit väljaku otstest või mis tahes takistusest eespool. Väravavahile
ei ole lubatud muud seismis- ega puhkekohta kui basseini põhi.
FR 9.4
Väravapostide siseküljed peavad asetsema teineteisest 3,0 meetri kaugusel. Põikpuu
alumine külg peab olema veepinnast 0,9 meetri kõrgusel.
FR 9.5
Põikpuu alumine külg peab olema veepinnast 0,9 meetri kõrgusel, kui vee sügavus on
1,5 meetrit või rohkem, ja 2,4 meetri kõrgusel basseini põhjast, kui vee sügavus on alla 1,5 meetri.
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FR 9.6
Mängust välja saadetud mängijate nn taassisenemisala peab olema järgmiste
mõõtmetega: 2,0 meetrit korda 1,08 meetrit.
FR 9.7
Värava kinnitustele tuleb kinnitada lõdvad võrgud, mis katavad kogu väravaala ja on
väravapostide ja põikpuu külge tugevasti kinnitatud, jättes kogu väravaala ulatuses väravajoone
taha 0,3 m vaba ruumi.
FR 9.8

Automaatsed ajavõtuseadmed

VEEPALLI SKEEMID (KOKKU 2)

FR 10

KUJUNDUJUMISE BASSEINID
FR 10.1
Üldnõuded: Kujundujumise väljaku nõuded olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste läbiviimiseks on toodud kujundujumise skeemil, lisa 6.
FR 10.1.1 Võistluse ﬁguuride sooritamise osaks tuleb ette näha kaks ala, kumbki
10,0 meetrit pikk ja 3,0 meetrit lai. Kumbki ala peab olema basseini seina lähedal,
10,0 meetri pikkune külg on paralleelne basseiniseinaga ja sellest kuni 1,5 meetri
kaugusel. Ühe ala sügavus peab olema vähemalt 3,0 meetrit ja teise ala sügavus
vähemalt 2,5 meetrit.
FR 10.2
Võistluse kavade (rutiinide) sooritamise osa jaoks on vaja ala minimaalse pindalaga
12 meetrit korda 25 meetrit, mille sisse peab omakorda jääma ala pindalaga 12 meetrit korda 12
meetrit, kus vee sügavus on vähemalt 3,0 meetrit. Ülejäänud ala sügavus peab olema vähemalt
2,0 meetrit.
FR 10.2.1 Soolo- ja duetikavade jaoks piirake väljaku laius ja pikkus kahe rajaga
(maksimaalne laius 16 m, pikkus 25 m).
Soolo- ja duetikavade jaoks võib väljaku laiust ja pikkust vähendada.
FR 10.3
Seal, kus veesügavus on üle 2,0 meetri, võib basseini seina ääres olla sügavus 2,0
meetrit ja seejärel võib basseini põhi kalduda allapoole, et saavutada maksimaalselt 1,2 meetri
kaugusel basseiniseinast üldine sügavus.
FR 10.4
Figuuride sooritamiseks mõeldud alad (nagu kirjeldatud reeglis FR10.1) võivad olla
samal basseinialal, mida kasutatakse kavade (rutiinide) sooritamiseks.
FR 10.5
Kui reeglis FR 2.13 kirjeldatud rajamärgistused puuduvad, tuleb basseini põrand
tähistada ühes suunas kontrastsete joontega vastavalt basseini pikkusele.
FR 10.6

Vesi peab olema piisavalt selge, et basseini põhi oleks nähtav.

FR 10.7

Vee temperatuur ei tohi olla alla 27 °C ± 1 °C.
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FR 11

KUJUNDUJUMISE BASSEINID OLÜMPIAMÄNGUDE JA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE
LÄBIVIIMISEKS
FR 11.1
Kujundujumise väljaku nõuded olümpiamängude ja maailmameistrivõistluste
läbiviimiseks on toodud kujundujumise skeemil, lisa 6.
FR 11.1.1 Olümpiamängudel ja maailmameistrivõistlustel on kavade (rutiinide)
sooritamiseks vaja ala minimaalse pindalaga 12,0 meetrit korda 30,0 meetrit, mille
sisse peab jääma omakorda ala pindalaga 12,0 meetrit korda 12,0 meetrit, kus vee
sügavus on vähemalt 3,0 meetrit. Ülejäänud ala sügavus peab olema vähemalt
2,5 meetrit. Kaldega ala 3,0 meetri sügavusest 2,5 meetri sügavusele peab olema
vähemalt 8,0 meetrit.
FR 11.2

Vee temperatuur peab vastama reeglile FR 10.7.

FR 11.3

Valgustugevus peab olema vähemalt 1500 luksi.

FR 11.4

Kättesaadavad peavad olema reeglis FR 12 loetletud automaatsed ajavõtuseaded.

FR 11.5

Kättesaadavad peavad olema reeglis FR 13 loetletud heliseadmed ja esitlusstandardid.

FR 11.6
Stardiplatvorm peab soovitatavalt olema 0,7 meetri kõrgune, kuid mitte madalam kui
0,5 meetrit. Vt kujundujumise skeem, lisa 6.
FR 11.7
Kohtunike platvormil peavad olema lauad ja toolid ning see peab olema vähemalt 0,6
meetrit kõrge. Vt kujundujumise skeem, lisa 6.

FR 12

AUTOMAATSED AJAVÕTUSEADMED

Minimaalne paigaldis koosneb järgnevast:
FR 12.1
sama palju punktisumma registreerimisseadmeid kui on kohtunikke (ﬁguurid: 5 kuni
28; rutiinide kava: 5 kuni 15);
FR 12.2

tulemusi võib edastada alles pärast referii või määratud ametniku kinnitust;

FR 12.3
tulemuste seade (arvuti) koos tulemuste registreerimise ja varundamise süsteemiga.
Lubatud on ainult FINA heakskiidetud programmid ja süsteemid;
FR 12.4
printimisvahend kogu registreeritud teabe, stardinimekirjade ja tulemuste välja
printimiseks;
FR 12.5
kohtuniku hindamissüsteem, mis põhineb registreeritud tulemustel (FR 12.3). Lubatud
on ainult FINA TSSC heakskiidetud programmid ja süsteemid;
FR 12.6
tulemustabeli juhtseade koos tulemustabeliga; vähemalt 10 rida, mis sisaldavad 32
numbrikohta (või tulemustabel, mida on kirjeldatud reeglis FR 4.7.1). Tulemustabel peab suutma
kuvada kogu registreeritud teavet ja jooksvat aega;
FR 12.7

iga kohtuniku jaoks punkti-kaardid, mida kasutada elektroonilise süsteemi rikke korral.
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FR 13

HELISEADMED JA ESITUSSTANDARDID

Heliseadmed peaksid sisaldama vähemalt järgmist:

FR 13.1
Võimendi-mikseri süsteem
Mikseril peaks olema vähemalt 16 sisendit ja 6 väljundit (LR (vasak ja parem kanal)) PA, LR
kõlarisüsteem võistlusväljakul, 2 väljundit varuks / või ringhäälingu jaoks). Võimendid peavad
sobima kasutatavate kõlaritega.
FR 13.2

Heli taasesitussüsteem
FR 13.2.1 Kvaliteetsed mikrofonid ja mikrofonipuldid teadaannete edastamiseks ja
tseremooniate läbiviimiseks.
FR 13.2.2 Kvaliteetsed õhukõlarid (AS), mille suurus, arv ja paigutus tagab
tervel võistlusalal ühtlase selge heli. Kõlarid peavad suutma tekitada 105 db SPL
(helirõhutaset) A ilma moonutusteta. Maksimaalne SPL ei tohi ületada 125 dB SPL A.
Kõlarite sageduskaja peaks olema vähemalt 40Hz-16kHz.
FR 13.2.3 Kvaliteetsed õhukõlarid (AS), mille suurus, arv ja paigutus tagab ühtlase
selge heli võistlusala stardipoodiumil. Kõlarid peavad suutma tekitada 105 db SPL
A ilma moonutusteta. Maksimaalne SPL ei tohi ületada 125 dB SPL A. Kõlarite
sageduskaja peaks olema vähemalt 40Hz-16kHz.
FR 13.2.4 Elektrilöögi ohu vältimiseks peavad võistlusalal kõik õhukõlarid (AS)
olema „passiivsed“ (ilma sisseehitatud võimendita).
FR 13.2.5 UWS (veealune kõlar), mis tagab selge ja ühtlase ülalt tuleva heli vee
all. UWS kõlarid peavad suutma tekitada 98 db A ilma moonutusteta. Maksimaalne
SPL ei tohi ületada 110 dB SPL A. UWS kõlarite sageduskaja peab olema vähemalt
200Hz-10kHz. UW kõlarite eraldamise ja näivtakistuse reguleerimise trafosüsteemid.
FR 13.2.6 DSP (digitaalne heliprotsessor) amplituudisageduse parameetrite ja
viivituste korrigeerimiseks AS-i ja UWS-i vahel. DSP-l peab olema vähemalt 2
sisendit ja 6 sõltumatut väljundit (või 3 sõltumatut stereoväljundit). Igal väljundil peab
olema HPF (kõrgpääsﬁlter), LPF (madalpääsﬁlter), GEQ (graaﬁline ekvalaiser) ja/või
parameetriline ekvalaiser, kompressor/piirik, viivitus (vähemalt 5 sekundit).

FR 13.3

Valjuhääldisüsteem (heli taasesitussüsteem vaatajatele)
FR 13.3.1 Helisüsteem peab olema võimeline katma pealtvaatajate istekohad
helitugevusega vähemalt 110 dB A, kusjuures otsese üldise helitaseme kõrvalekalded
vaatajate istumisalal ei ületa +/- 3 dB A. Maksimaalne SPL ei tohi ületada 125 dB
SPL A.
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FR 13.3.2

STI PA (valjuhääldisüsteemide kõneedastusindeks) peab olema 0,5 1.0 STI.

FR 13.3.3 Valjuhääldisüsteem peab tagama piisavalt ruumi kõrgete sageduste
atmosfäärikao kompenseerimiseks.
FR 13.3.4 Heliviivitustest tulenevate probleemide vältimiseks peab valjuhääldisüsteemil olema võistlusalale minimaalne mõju.
FR 13.4
vee all.

Helitugevuse (detsibell) mõõtur muusika helitaseme jälgimiseks nii vee kohal kui ka

FR 13.5
Võrgukaabel seadmete nõuetekohaseks ühendamiseks, kõlari pikendusjuhtmed, et
kõlareid saaks paigutada nii, et heli jaotus oleks optimaalne.
FR 13.6

Kaitsmete süsteemid kõlarite ja muude seadmete kaitsmiseks.

FR 13.7

Maandusliinid kõigi seadmete ohutu maandamise tagamiseks.

FR 13.8
Turvamaterjalid, et vältida inimeste või seadmete vigastusi, mis võivad tekkida elektrivõi kõlarijuhtmetele astumise või nende taha komistamise tagajärjel.
FR 13.9

Stopper.

FR 13.10 Tööriistad ja arvestid vastavalt vajadusele spetsiaalsete ühenduste ja erakorraliste
remonditööde jaoks.
FR 13.11

Ametnike ja helipuldi vahelised sidevahendid.

FR 13.12

Süsteem veealuse heli pidevaks jälgimiseks ja salvestamiseks.

KUJUNDUJUMISE SKEEM (kokku 1)
FR 14

KALJUHÜPETE RAJATISTE REEGLID

Üldnõuded ja mõisted:
Kaljuhüppeid saab teha kunstlikest tornidest, olemasolevate hoonete platvormidelt või looduslikel kaljudel
olevatelt platvormidelt avaveekogudesse (meri, järv, jõgi) või ajutistesse või püsivatesse tehisbasseinidesse.
Püsivad tehisbasseinid olgu eelistatavalt ruudukujulised, ajutised tehisbasseinid on tavaliselt ringikujulised.
Tuleb järgida kõigi kaljuhüpete rajatiste mõõtmeid meetrites, nagu on antud kaljuhüpete skeemil HD 1
ja HD 2. Skeemid HD 1, HD 2, HD 3 ja HD 4 on kehtestanud FINA rajatiste komitee koostöös FINA
kaljuhüpete tehnilise komiteega ja kinnitanud FINA juhatus.
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Spetsiaalses ümbruses saab FINA rajatiste komitee ja FINA THDC soovitusel ning FINA büroo
heakskiidul mõõtmeid ja nõudeid kohandada vastavalt kohalikule olukorrale.
Turvalisus: Nende rajatiste mõõtmed on mõeldud ainult professionaalsetele sportlastele ja ei sobi
avalikuks kasutamiseks. Kohalikud korralduskomiteed ja kohalikud ametiasutused peavad tagama
turvateenistuse ja lukustatavad struktuurid või väravad, et takistada kõrvalistel isikutel hüppetorni
ronimast.
FR 14.1

Kaljuhüpped
FR 14.1.1 Iga platvorm peab olema jäik ja horisontaalne.
FR 14.1.2 Platvormi esiserva eelistatav paksus on kuni 0,16 meetrit ja see võib
olla vertikaalne või kaldu nurga all, mis ei ole langemisjoone vertikaali suhtes
suurem kui 10°.
FR 14.1.3 Platvormid peavad olema kaetud libisemiskindla materjaliga, millel on
turvise muster, mis tagab piisava haarduvuse märgades ja kuivades tingimustes, nii
et hüppajad ei libiseks üheski suunas hüppamisel.
FR 14.1.4 Iga platvormi tagaosa ja küljed peavad olema platvormi servast kuni 1
meetri kauguselt ümbritsetud käsipuudega, mille vertikaalsete postide vahele jääb
vähemalt 1,8 meetrit. Käsipuude kõrgus peab olema vähemalt 1,0 meeter ja neil
peab olema vähemalt kaks horisontaalset põiklatti, mis on paigutatud platvormist
väljapoole alates 1,00 meetri kauguselt platvormi esiservast.
FR 14.1.5 Igale platvormile peab olema juurdepääs sobivate libisemiskindlate
treppide (mitte redelite) kaudu, nagu nõuavad riikide ehituseeskirjad ja kehtivad
tervishoiu- ja ohutusstandardid.
FR 14.1.6 Eelistatud on, et platvormi ei ehitataks otse ühegi teise platvormi alla,
kuid juhul, kui seda pole võimalik vältida (näiteks tehisbasseinides), tuleb järgida
kaljuhüpete skeemil HD 2 antud mõõtmeid.
FR 14.1.7 Platvorm peab olema betoonist, terasest või muust jäigast materjalist
konstruktsioon, mille FINA on heaks kiitnud. Kogu 27 meetri kõrguse tornkonstruktsiooni
lubatud piki- ja külgsuunas liikumine/võnkumine on 2,7 cm (1/1000 alates 27 m).
Torni võnkepüsivuse maksimaalne tuulekiirus on 54 km/tunnis (bännerid mõjutavad
stabiilsust). Platvormi hüppeosa allapoole suunatud paine ei tohi olla suurem kui 2–3
mm ja selle peab olema heaks kiitnud piirkonna kohalik omavalitsus.

FR 14.2

Üldnõuded
FR 14.2.1 Pärast 31. detsembrit 2017 projekteeritud ja ehitatud kaljuhüpete
platvormide puhul kehtivad kaljuhüpete rajatistele miinimummõõdud meetrites, nagu
on kirjeldatud kaljuhüpete rajatiste skeemil (HD 1 ja HD2), kus kasutatakse peamise
mõõtepunktina langemisjoont ehk vertikaalset joont, mis jookseb läbi platvormi
esiserva keskosa.
FR 14.2.2 Platvormid peavad võimaluse korral olema suunatud põhjapoolkeral
põhja poole ja lõunapoolkeral lõuna poole.
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FR 14.2.3 Veetemperatuur peab avaveebasseinides olema vähemalt 18 °C ja
tehisbasseinides eelistatavalt vähemalt 26 °C.
FR 14.2.4 Koha kasutussobivuse sertiﬁkaadi väljastavad asjaomased kohalikud
tervise- ja ohutusasutused. Üldiselt peab sertiﬁtseerimine olema seotud ka üldise
veekvaliteediga, mis peab olema inimestele kasutuseks sobilik.
FR 14.2.5 Pinna segamine toimub tugeva horisontaalse veepihustiga ja vajadusel
peavad sukeldujad vett täiendavalt pritsima. Veepihustit ei tohi paigaldada
veetasemest kõrgemale kui 1,50 m. Veepihustus peaks olema tugev ja tagama
valgelt vahutava vee, et sportlased näeksid paremini veepinda. Pihusti või vaht peab
olema maandumisala katmiseks piisavalt tugev.
FR 14.2.6 Kui keskmine tuulekiirus ületab 40 km tunnis, otsustab referii, kas võistlus
võib jätkuda või tuleb see katkestada, kuni keskmine tuulekiirus on alla 40 km.
20 m ja 27 m platvormidel peab olema saadaval transporditav õhukiiruse indikaator.
Kui pikselöögid jäävad hüppekohast 3 km kaugusele, tuleb treening või võistlus
peatada, kuni torm on kaugemal kui 3 km.
Kui pikne on võistluspaigast 3 km raadiuses, tuleb võistlus edasi lükata, kuni
äikesetorm vaibub või eemaldub võistluspaigast.
FR 14.3

Turvalisuse ja päästetegevuse nõuded
FR 14.3.1 Kõigil kaljuhüpete võistlustel ja treeningutel, kus hüpatakse 20 m
kõrguselt või kõrgemalt, peavad olema kohal ja kättesaadaval meditsiinipersonal,
sukeldumisrühmad ja päästevarustus.
FR 14.3.2 Minimaalne meditsiinipersonal koosneb kahest (2) arstist, kellel on
teadmised traumavigastuste kohta, kahest kuni kolmest (2-3) mehitatud kiirabiautost
kohapeal ja määratud haiglast, kus on valves ortopeedilise kirurgia meeskond.
FR 14.3.3 Veeohutusmeeskond koosneb kahest (2) ohutusujujast hingamiskatkestuse juhuks, ühest või kahest (1-2) varuohutusujujast hingamiskatkestuse juhuks,
ühest (1) sukeldujast ja ühest (1) veeohutuskaptenist. Tehisbasseiniga kohtades pole
sukeldujat vaja, välja arvatud juhul, kui veeohutuskapten on määranud teisiti.
FR 14.3.4 Päästevarustus koosneb järgnevast:
-

FR 14.4

2 päästepaati (looduslikus keskkonnas)
2 seljaraami
5 jäika kaelatuge
2 deﬁbrillaatorit
2 hapnikupaaki
tekid
üldine esmaabikomplekt

Kohtunike istekohad
FR 14.4.1 Kohtunikud paigutatakse kõrvuti kahte ritta platvormi ühele küljele, nii et
päike paistab kohtunike tagant või kohal.
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FR 14.4.2 Ühtegi kohtunikku ei tohi panna istuma platvormi esiservast tahapoole.
FR 14.4.3 Kohtunikud istuvad 27-meetrise platvormi sisenemispunktist umbes 35
meetri ja 20-meetrise platvormi juurest umbes 30 meetri kaugusel, kuid nii naiste kui
ka meeste platvormi puhul mitte kaugemal kui 40 meetrit, ning veetasemest umbes
kolme (3) meetri kõrgusel. Kohalikud eriolud võivad mõjutada kohtunike asetust.
FR 14.5

Elektroonilised ajavõtuseadmed
FR 14.5.1 Elektrooniline ajavõtuseade registreerib iga vettehüppaja puhul talle
kohtunike poolt antud punktid ja määrab iga vettehüppaja lõpliku punktisumma
vastavalt reeglile HD 6.
FR 14.5.2 Eelistatud seadmed peavad suutma:
FR 14.5.2.1
kaupa;

registreerida kohtunike antud punktid terve ja poole punkti

FR 14.5.2.2 kuvada iga vettehüppaja registreeritud ja arvutatud teabe
enne ja pärast vettehüppe sooritamist;
FR 14.5.2.3
vettehüpet;

kuvada iga vettehüppaja punktisumma enne ja pärast iga

FR 14.5.2.4 kuvada iga vettehüppaja koha pingereas ja punktisumma
pärast iga vettehüpete raundi;
FR 14.5.2.5 Igale kohtunikule peab olema tagatud elektrooniline
hindamisseade, mis võimaldab igal kohtunikul oma punkte sisestada
ja näha enda antud punkte seadmes kuvataval aknal. Pärast seda,
kui referii on kohtunike punktid kinnitanud, kuvatakse kõik punktid igal
elektroonilisel hindamisseadmel.
FR 14.5.2.6
analüüs.

Iga ala või seeria lõpus esitatakse kohtunike koostatud

FR 14.5.2.7 Referiil peab olema kuvar, kust ta saab enne kohtunike
antud punktide kuvamist tulemustabelis näha kõigi kohtunike punkte, ja
eelistatult videokaameraga, et vajadusel jälgida vettehüppajate sooritust.
FR 14.5.2.8
1.
2.
3.
4.
5.

Alljärgnev teave peab olema välja trükitud.

Vettehüpete järjekorra loosimise tulemused
Iga võistlusosa või ala stardinimekiri
Vettehüpete paremusjärjestus pärast iga raundi
Vettehüpete paremusjärjestus pärast iga ala
Kohtunike poolt igale vettehüppajale antud punktid ja skoorid pärast
iga võistlusosa ja ala lõppu

KALJUHÜPETE SKEEMID (KOKKU 4)
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STARDIPLATVORMID

JN. 3

FR 3.8 RAJAKÖIED

JN. 2

JN. 1

JN. 4

A
B
C
D
E
F*
G
H*
I

VEETASE

Seinast seinani: min 50,020 m / max 50,030 m

0,25 m ± 0,05 m
0,50 m
0,30 m
1,00 m
2,50 m
2,00 m*
2,40 m x 0,90 m x 0,01 m
15,00 m*
13,00 m

RAJAMÄRGISTUSTE PLAAN

JN. 6

SEINAST SEINANI min 50,020 m / max 50,030 m

VALESTART

* Tuleb arvestada basseini tolerantsiga

FR 2.14 FINA RAJAMÄRGISTUSED
RAJAMÄRGISTUSTE, OTSA, JOONTE SIHTMÄRKIDE LAIUS
OTSASEINA SIHTMÄRKIDE PIKKUS
SÜGAVUS OTSASEINA SIHTMÄRKIDENI
RAJAMÄRGISTUSE PÕIKIJOONE PIKKUS
VÕISTLUSRADADE LAIUS
KAUGUS RAJAMÄRGISTUSE OTSAST OTSASEINANI
PUUTEPANEEL
KAUGUS PÕIKIJOONE KESKPUNKTIST OTSASEINANI
KAUGUS RAJAJOONE LÕPUST PÕIKIJOONE KESKPUNKTINI

JN. 5

SELILIUJUMINE

RAJAMÄRGISTUS OTSASEINAL

VEETASE

SELILIUJUMINE

JN. 7

SEINAST SEINANI 25,00

UJUMISBASSEIN 50x25
8 RADA

50 m UJUMISBASSEIN OLÜMPIAMÄNGUDE LÄBIVIIMISEKS
SKEEMID JA RAJAMÄRGISED

VALESTART

SW 1

LISA

VEETASE

RAJATISTE REEGLID 2017-2021

31

Versioon 28.01.2020

STARDIPLATVORMID

JN. 3

FR 3.8 RAJAKÖIED

JN. 2

JN. 1

JN. 4

A
B
C
D
E
F*
G
H*
I

VEETASE

Seinast seinani: min 50,020 m / max 50,030 m

0,25 m ± 0,05 m
0,50 m
0,30 m
1,00 m
2,50 m
2,00 m*
2,40 m x 0,90 m x 0,01 m
15,00 m*
13,00 m

RAJAMÄRGISTUSTE PLAAN

JN. 6

SEINAST SEINANI min 50,020 m / max 50,030 m

VALESTART

* Tuleb arvestada basseini tolerantsiga.

FR 2.14 FINA RAJAMÄRGISTUSED
RAJAMÄRGISTUSTE, OTSA, JOONTE SIHTMÄRKIDE LAIUS
OTSASEINA SIHTMÄRKIDE PIKKUS
SÜGAVUS OTSASEINA SIHTMÄRKIDENI
RAJAMÄRGISTUSE PÕIKIJOONE PIKKUS
VÕISTLUSRADADE LAIUS
KAUGUS RAJAMÄRGISTUSE OTSAST OTSASEINANI
PUUTEPANEEL
KAUGUS PÕIKIJOONE KESKPUNKTIST OTSASEINANI
KAUGUS RAJAJOONE LÕPUST PÕIKIJOONE KESKPUNKTINI

JN. 5

SELILIUJUMINE

VALESTART

JN. 7

ALALINE UJUMISBASSEIN 50x25
10 RADA

SEINAST SEINANI 25,00

VEETASE

SW 2

LISA

VT PUUTEPANEELIDE LISAINFOT LISA SW 4

Puutepaneel

50 m UJUMISBASSEIN
FINA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS
SKEEMID JA RAJAMÄRGISED

RAJAMÄRGISTUS OTSASEINAL

VEETASE

SELILIUJUMINE

RAJATISTE REEGLID 2017-2021

32

Versioon 28.01.2020

STARDIPLATVORMID

JN. 3

FR 3.8 RAJAKÖIED

JN. 2

JN. 1

JN. 4

A
B
C
D
E
F*
G
H*
I
0,25 m ± 0,05 m
0,50 m
0,30 m
1,00 m
2,50 m
2,00 m*
2,40 m x 0,90 m x 0,01 m
15,00 m*
13,00 m

JN. 6

SEINAST SEINANI min 50,020 m / max 50,030 m

VEETASE

Seinast seinani: min 50,020 m / max 50,030 m

RAJAMÄRGISTUSTE PLAAN

VALESTART

* Tuleb arvestada basseini tolerantsiga.

FR 2.14 FINA RAJAMÄRGISTUSED
RAJAMÄRGISTUSTE, OTSA, JOONTE SIHTMÄRKIDE LAIUS
OTSASEINA SIHTMÄRKIDE PIKKUS
SÜGAVUS OTSASEINA SIHTMÄRKIDENI
RAJAMÄRGISTUSE PÕIKIJOONE PIKKUS
VÕISTLUSRADADE LAIUS
KAUGUS RAJAMÄRGISTUSE OTSAST OTSASEINANI
PUUTEPANEEL
KAUGUS PÕIKIJOONE KESKPUNKTIST OTSASEINANI
KAUGUS RAJAJOONE LÕPUST PÕIKIJOONE KESKPUNKTINI

JN. 5

SELILIUJUMINE

VALESTART

JN. 7

AJUTINE UJUMISBASSEIN 50x26
10 RADA

SEINAST SEINANI 26,00

VEETASE

SW 3

LISA

VT PUUTEPANEELIDE LISAINFOT LISA SW 5

Puutepaneel

50 m UJUMISBASSEIN
FINA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS
SKEEMID JA RAJAMÄRGISED

RAJAMÄRGISTUS OTSASEINAL

VEETASE

SELILIUJUMINE
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JN. 3

JN. 2

JN. 1

RADA 0

RADA 0

RADA 2

RADA 2

Puutepaneel

Ø köis

RADA 0 ja RADA 9

RADA 1

RADA 1

Ø köis

VEETASE

Puutepaneel

RADA 8

RADA 8

Külgsein
JN. X4

RADA 9

RADA 9

Puutepaneel

Ø köis

VEETASE

ALALINE UJUMISBASSEIN 50x25
RADADE 0 ja 9 SKEEM

50 m UJUMISBASSEIN
FINA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS

RAJAD; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

RADA 7

RADA 7

SW 4

LISA
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JN. 3

JN. 2

JN. 1

RADA 0

RADA 0

RADA 2

RADA 2

RADA 0 ja RADA 9

Puutepaneel

RADA 1

RADA 1

VEETASE

RADA 8

RADA 8

Puutepaneel

RADA 9

RADA 9

AJUTINE UJUMISBASSEIN 50x26
RADADE 0 ja 9 SKEEM

50 m UJUMISBASSEIN
FINA MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS

RAJAD; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

RADA 7

RADA 7

SW 5

LISA
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STARDIPLATVORMID

JN. 3

FR 3.8 RAJAKÖIED

JN. 2

JN. 4

A
B
C
D
E
F*
G
H*
I

RAJAMÄRGISTUSTE PLAAN
0,25 m ± 0,05 m
0,50 m
0,30 m
1,00 m
2,50 m
2,00 m*
2,40 m x 0,90 m x 0,01 m
15,00 m*
13,00 m

* Tuleb arvestada basseini tolerantsiga

FR 2.14 FINA RAJAMÄRGISTUSED
RAJAMÄRGISTUSTE, OTSA, JOONTE SIHTMÄRKIDE LAIUS
OTSASEINA SIHTMÄRKIDE PIKKUS
SÜGAVUS OTSASEINA SIHTMÄRKIDENI
RAJAMÄRGISTUSE PÕIKIJOONE PIKKUS
VÕISTLUSRADADE LAIUS
KAUGUS RAJAMÄRGISTUSE OTSAST OTSASEINANI
PUUTEPANEEL
KAUGUS PÕIKIJOONE KESKPUNKTIST OTSASEINANI
KAUGUS RAJAJOONE LÕPUST PÕIKIJOONE KESKPUNKTINI

JN. 5

JN. 1

JN. 6

J = MUUDETAV OSA

MUUTUV

JN. 7

ALALINE UJUMISBASSEIN 25x21
8 RADA

25 m UJUMISBASSEIN
SKEEMID JA RAJAMÄRGISED

RAJAMÄRGISTUS OTSASEINAL

VEETASE

J = MUUDETAV OSA BASSEINI LAIUS = 21mĺ J = 1,75m
%$66(,1,/$,86 Pń- P

Seinast seinani: Min 25,020 m / Max 25,030 m

VEETASE

VALESTART
SELILIUJUMINE

Seinast seinani: Min 25,020 m / Max 25,030 m
SELILIUJUMINE

VEETASE

SW 6

LISA

VT PUUTEPANEELI ANDMEID LISAST SW 5

Puutepaneel
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STARDIPLATVORMID

JN. 3

FR 3.8 RAJAKÖIED

JN. 2

JN. 4

A
B
C
D
E
F*
G
H*
I
0,25 m ± 0,05 m
0,50 m
0,30 m
1,00 m
2,50 m
2,00 m*
2,40 m x 0,90 m x 0,01 m
15,00 m*
13,00 m

RAJAMÄRGISTUSTE PLAAN

JN. 6

I = MUUDETAV OSA

MUUTUV

JN. 7

ALALINE UJUMISBASSEIN 25x25
8 RADA

25 m UJUMISBASSEIN
SKEEMID JA RAJAMÄRGISED

RAJAMÄRGISTUS OTSASEINAL

VEETASE

J = MUUDETAV OSA BASSEINI LAIUS = 21mĺ J = 1,75m
%$66(,1,/$,86 Pń- P

Seinast seinani: Min 25,020 m / Max 25,030 m

* Tuleb arvestada basseini tolerantsiga

FR 2.14 FINA RAJAMÄRGISTUSED
RAJAMÄRGISTUSTE, OTSA, JOONTE SIHTMÄRKIDE LAIUS
OTSASEINA SIHTMÄRKIDE PIKKUS
SÜGAVUS OTSASEINA SIHTMÄRKIDENI
RAJAMÄRGISTUSE PÕIKIJOONE PIKKUS
VÕISTLUSRADADE LAIUS
KAUGUS RAJAMÄRGISTUSE OTSAST OTSASEINANI
PUUTEPANEEL
KAUGUS PÕIKIJOONE KESKPUNKTIST OTSASEINANI
KAUGUS RAJAJOONE LÕPUST PÕIKIJOONE KESKPUNKTINI

JN. 5

JN. 1

VEETASE

Seinast seinani: Min 25,020 m / Max 25,030 m
VALESTART
SELILIUJUMINE

SELILIUJUMINE

SW 7

LISA

VEETASE
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STARDIPLATVORMID

JN. 3

FR 3.8 RAJAKÖIED

JN. 2

JN. 1

JN. 5

JN. 4

0,25 m ± 0,05 m
0,50 m
0,30 m
1,00 m
2,50 m
2,00 m*
2,40 m x 0,90 m x 0,01 m
15,00 m*
13,00 m

RAJAMÄRGISTUSTE PLAAN

VEETASE

* Tuleb arvestada basseini tolerantsiga.

A
B
C
D
E
F*
G
H*
I

VALESTART

SELILIUJUMINE

FR 2.14 FINA RAJAMÄRGISTUSED
RAJAMÄRGISTUSTE, OTSA, JOONTE SIHTMÄRKIDE LAIUS
OTSASEINA SIHTMÄRKIDE PIKKUS
SÜGAVUS OTSASEINA SIHTMÄRKIDENI
RAJAMÄRGISTUSE PÕIKIJOONE PIKKUS
VÕISTLUSRADADE LAIUS
KAUGUS RAJAMÄRGISTUSE OTSAST OTSASEINANI
PUUTEPANEEL
KAUGUS PÕIKIJOONE KESKPUNKTIST OTSASEINANI
KAUGUS RAJAJOONE LÕPUST PÕIKIJOONE KESKPUNKTINI

VALESTART

SELILIUJUMINE

JN. 6

Seinast seinani: min 50,020 m / max 50,030 m

Puutepaneel

50 m DISTANTSI UJUMISVÕISTLUSED - ERALDUSSEIN KÜLGMISES ASENDIS

50 m UJUMISBASSEIN ÜHE ERALDUSSEINAGA
SKEEMID JA RAJAMÄRGISED

RAJAMÄRGISTUS OTSASEINAL

JN. 7

SELILIUJUMINE

VALESTART

VEETASE

SELILIUJUMINE

VALESTART

SW 8

LISA

VEETASE
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STARDIPLATVORMID

JN. 3

FR 3.8 RAJAKÖIED

JN. 2

JN. 1

JN. 5

JN. 4

0,25 m ± 0,05 m
0,50 m
0,30 m
1,00 m
2,50 m
2,00 m*
2,40 m x 0,90 m x 0,01 m
15,00 m*
13,00 m

RAJAMÄRGISTUSTE PLAAN

VEETASE

* Tuleb arvestada basseini tolerantsiga.

A
B
C
D
E
F*
G
H*
I

VALESTART

SELILIUJUMINE

FR 2.14 FINA RAJAMÄRGISTUSED
RAJAMÄRGISTUSTE, OTSA, JOONTE SIHTMÄRKIDE LAIUS
OTSASEINA SIHTMÄRKIDE PIKKUS
SÜGAVUS OTSASEINA SIHTMÄRKIDENI
RAJAMÄRGISTUSE PÕIKIJOONE PIKKUS
VÕISTLUSRADADE LAIUS
KAUGUS RAJAMÄRGISTUSE OTSAST OTSASEINANI
PUUTEPANEEL
KAUGUS PÕIKIJOONE KESKPUNKTIST OTSASEINANI
KAUGUS RAJAJOONE LÕPUST PÕIKIJOONE KESKPUNKTINI

VALESTART

SELILIUJUMINE

Seinast seinani: Min 25,020 m / Max 25,030 m

JN. 6

Puutepaneel

25 m DISTANTSI UJUMISVÕISTLUSED - ERALDUSSEIN KÜLGMISES ASENDIS

50 m UJUMISBASSEIN ÜHE ERALDUSSEINAGA
SKEEMID JA RAJAMÄRGISED

RAJAMÄRGISTUS OTSASEINAL

JN. 7

SELILIUJUMINE

VALESTART

VEETASE

SELILIUJUMINE

VALESTART

Seinast seinani: Min 25,020 m / Max 25,030 m

SW 9

LISA

VEETASE
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SEINAST SEINANI 25,00

RISTLÕIGE

Minimaalselt 1,00

Langemisjoon

Versioon 28.01.2020
Minimaalselt 1,00
Minimaalselt 1,00

PIKILÕIGE

Platvorm platvormi all

VETTEHÜPETE SKEEMID

Minimaalselt 1,00

J Hüppelauad

J Platvormid

Langemisjoon

KÄSIPUU

DV 1

LISA

RAJATISTE REEGLID 2017-2021
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Eelistatud

Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Minimaalne

Kõrgus

Laius

Pikkus

Horis

Vert

Vert

eelistatud
Horis

30 KRAADI

Vert

eelistatud

1 meeter

Horis

Vert

eelistatud

eelistatud

3 meetrit

Horis

Vert

5 meetrit

PLATVORM

Horis

Vert

7,5 meetrit

Horis

Vert

10 meetrit

VETTEHÜPETE SKEEMID

* Märkus. Minimaalne vahemaa külgnevate platvormide vahel peab olema vähemalt 0,25 meetrit.
Märkus. Mõõtmed B (langemisjoonest külgmise basseiniseinani) ja C (langemisjoonest kõrvalasuva langemisjooneni) kehtivad platvormidele, mille mõõtmed on
toodud reeglis FR.5.2.2 Kui platvormi laiusi suurendatakse, suurendatakse B ja C mõõtu poole täiendava laiuse võrra.
Märkus. 10-meetrine platvorm peab ulatuma igast külgnevast platvormist 0,25 meetrit kaugemale. Märkus. Kõik platvormid peavad ulatuma 0,75 meetrit
kaugemale igast platvormist, mis asuvad otse selle all.
Märkus. Hüppelaudade betoonplatvormide esiserv peab olema ehitatud vähemalt nii, et see oleks otse basseini seina kohal või ulatuks sellest ettepoole.
Märkus. FR 5.3.4 5-, 1- ja 5, 3-meetriste platvormide serv ei tohi ulatuda 3- ja 1-meetriste hüppelaudade servast kaugemale, kui need asetsevad üksteise kõrval.
Märkus. Hüppelauda toetav platvormi serv peab olema basseini seinaga joondatud või ulatuma üle basseiniseina.

Langemisjoonest
TAGASI PLATVORMINI
Langemisjoon otse alla

Horis

3 meetrit

HÜPPELAUD
1 meeter

Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Langemisjoonest KÜLGMISE
Minimaalne
BASSEINISEINANI
Eelistatud
Tähistus
Langemisjoonest KÜLGNEVA
Minimaalne
LANGEMISJOONENI
Eelistatud
Tähistus
Langemisjoonest EDASI
Minimaalne
BASSEINISEINANI
Eelistatud
Tähistus
Langemisjoonel, HÜPPELAUAST
Minimaalne
LAENI
Eelistatud
Tähistus
VABA ÕHURUUM
langemisjoone taga
Minimaalne
ja igas küljes
Eelistatud
Tähistus
VABA ÕHURUUM
Minimaalne
langemisjoone ees
Eelistatud
Tähistus
VEE SÜGAVUS
Minimaalne
Langemisjoonel
Eelistatud
Tähistus
VAHEMAA JA SÜGAVUS
langemisjoonest edasi
Minimaalne
kõikide aluste puhul
Eelistatud
Tähistus
VAHEMAA JA SÜGAVUS mõlemal
Minimaalne
pool langemisjoont
Eelistatud
MAKSIMAALNE KALLE BASSEINI SÜGAVUSE JA LAE KÕRGUSE
VÄHENDAMISEKS ÜLEMÕÕTMELISE BASSEINI KORRAL

Langemisjoonest tagasi basseiniseinani PJEDESTAALIDE JA
METALLALUSTE korral

Langemisjoonest tagasi
basseini seinani, platvormi servani
BETOONPLATVORMIDE korral

Basseinidele, mis on
ehitatud pärast
(vt FR 5.3.1)

FINA
Vettehüpete rajatiste mõõtmed

FR 5.3 ÜLDNÕUDED

DV 2

LISA
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TREENERITE TRIBÜÜN

RINGHÄÄLINGU KOHT

FINA VÕISTLUS / REFERIID (1 m)

ÄÄR 1 m / 3 m / 10 m

PRESSIFOTOGRAAFIDE TRIBÜÜN

RINGHÄÄLINGU KOHT
SPORTLASTE TRIBÜÜN

SPORTLASTE TRIBÜÜN

FINA VÕISTLUS / REFERIID (3m / 10m)

3 KOHTUNIKKU
(1m)

4 KOHTUNIKKU
(3 m/10 m)

6 KOHTUNIKKU
(sünkroonsuse hindamine 3m / 10m)

TREENERITE TRIBÜÜN

FINA VÕISTLUS / REFERIID (sünkroonsuse hindamine 3m / 10m)

VANN

MULLI-

DUŠID

RINGHÄÄLINGU KOHT

PRESSIFOTOGRAAFIDE TRIBÜÜN

BASSEINIVÄLJAK OLÜMPIAMÄNGUDE JA
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS
VETTEHÜPPED

SEKRETARIAADI
LAUD

4 KOHTUNIKKU
(1m)

3 KOHTUNIKKU
(3 m/10 m)

5 KOHTUNIKKU
(sünkroonsuse hindamine
3m / 10m)

DV 3

LISA
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Tume värvus. Basseini põhjast eristuv kontrastne värvus.
Laius: Minimaalselt 0,20 meetrit, maksimaalselt 0,30 meetrit.

A = seina ja 3-meetrise hüppelaua langemisjoone vaheline kaugus

VETTEHÜPETE MÄRGISTUSRAJAD: FR 6.3

BASSEINIVÄLJAK OLÜMPIAMÄNGUDE JA
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS
VETTEHÜPPED

DV 4

LISA
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S2_PIKILÕIGE

S1_PIKILÕIGE

Hüppelaud

Hüppelaud

Hüppelaud

Hüppelaud

Platvorm

BATUUDI ALUS

POLSTERDATUD PLATVORMPINK

VÕIMLEMISE HOOLAUD

MATT

SÜVEND

VAHTMATT MAANDUMISEKS

VAHTMATTIDEGA MAANDUMISSÜVEND

VETTEHÜPETE KUIVAMAA TREENINGVARUSTUS

S3_RISTLÕIGE

VETTEHÜPETE KUIVAMAA TREENING

Süvise kõrgus vähemalt 0,60, olenevalt
hüppelaudade tarnijast

S3_RISTLÕIGE

DV 5

LISA

S2_PIKILÕIGE

S1_PIKILÕIGE
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JN. 1

VALIK B - LAME PÕRAND

VALIK A - PÕRANDASÜVEND

VAHTKUMMIST MAANDUMISMATT

HÜPPELAUD

VAHTKUMMIST MAANDUMISMATT

HÜPPELAUD

VAHTKUMMIST MAANDUMISMATT

HÜPPELAUD

VAHTKUMMIST MAANDUMISMATT

MAANDUMISPADI

MAANDUMISPADI

MAANDUMISPADI

JN. 2

VETTEHÜPETE KUIVAMAA TREENING - ÜKSIKASJAD

DV 6

LISA
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Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud

Tähistus
Minimaalne
Eelistatud
Tähistus
Minimaalne
Eelistatud

Pikkus
Laius
Kõrgus

VIIMATI
UUENDATUD

LÕPMATULT

LÕPMATULT

MUUTUB

MUUTUB

MUUTUB

MUUTUB

LÕPMATULT

LÕPMATULT

Horisontaalne

30 KRAADI
35 KRAADI ±

Vertikaalne

HÜPPELAUD

Langemisjoon on mõõtepunkt, mis läbib hüppelaua esiserva keskpunkti.

Langemisjoonest edasi
SÜVENDI OTSASEINANI

ÕHURUUM

Langemisjoonest
SÜVENDI KÜLJESEINANI

VAHEMAA langemisjoone ees kuni
TURVAKÖITENI

TURVAKÖITE KÕRGUS
hüppelaua või platvormi kohal

HÜPETE HARJUTAMISE TURVAKÖITE
NURK

MAANDUMISSÜVENDI PIKKUS
langemisjoone ees

MAANDUMISSÜVENDI LAIUS
langemisjoone ees

VABA ÕHURUUM
langemisjoone ees

ÕHURUUM
langemisjoone taga ja igal küljel

Langemisjoonel
HÜPPELAUAST LAENI

Langemisjoonest
KÜLGNEVA LANGEMISJOONENI

Langemisjoonest
HOONE KÜLGMISE SEINANI

Langemisjoonest
EDASI HOONE SEINANI

Langemisjoonest tagasi
basseini seinani, platvormi servani
BETOONPLATVORMIDE korral

VETTEHÜPETE
KUIVAMAA
TREENINGTINGIMUSTE
JUHISED

REGULEERIV
ASUTUS

LÕPMATULT

LÕPMATULT

30 KRAADI
35 KRAADI ±

MUUTUB

MUUTUB

MUUTUB

MUUTUB

LÕPMATULT

LÕPMATULT

MUUTUB
LÕPMATULT

PLATVORM
MUUTUB
MUUTUB
MUUTUB
Horisontaalne
Vertikaalne

VETTEHÜPETE KUIVAMAA TREENING

DV 7

LISA

Kliirens (platvormid):1HHGVSHWVLÀNDWVLRRQLGNHKWLYDGYDUXVWXVHOHPLGDNDVXWDYDG),1$WDVHPHOUDKYXVYDKHOLVHG
VSRUWODVHG0XXGVSHWVLÀNDWVLRRQLGY}LYDGROODVRELYDGMXXQLRUNODVVLY}LNHKDOLVHNDVYDWXVHSURJUDPPLGHMDRNVNXL
on tagatud piisavalt ruumi, et kavandatud kasutajad ja seadmed ei puutuks seadmete eeldatava kasutamise
ajal kokku mis tahes takistustega.

Kliirens (batuudid):.DVXWDMDGSHDYDGNOLLUHQVLNRKWDWHDEHVDDPLVHNVOXJHPDWRRWMDVSHWVLÀNDWVLRRQHPLVY}LE
varieeruda sõltuvalt tootjast, batuudi suurusest, paigutatud batuudi põhja tüübist, turvaköite süsteemist ja
muudest muutuvatest omadustest. Igal juhul peab tagama piisavalt ruumi selleks, et kavandatud kasutajad ja
seadmed* ei puutuks kasutamise ajal kokku mis tahes takistustega.
*st batuut või hüppelaud ei tohiks puutuda vastu maapinda

Batuutide ja nendega seotud seadmete, näiteks raamipadjandite, mattide, otsatekkide ja turvaköite paigaldusja kasutusjuhised peab esitama tootja ning need määravad kindlaks iga batuuditüübi ja sellega seotud toodete
jaoks vajalikud ohutu tsooni minimaalsed mõõtmed batuudi keskpunktist või servast.

KUIVAMAA TREENINGVARUSTUSE KASUTAMISE JA PAIGALDAMISE JUHISED SÜVENDISSE JA MAAPINNA KOHALE
PAIGUTATUD BATUUTIDEGA

RAJATISTE REEGLID 2017-2021
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KUIVAMAA TREENINGRUUMI SOOVITATAV
VARUSTUS
REGULEERIV
ASUTUS
Soovitatud mõõtmed

Number

HÜPPELAUAD
HÜPPELAUA
MAANDUMISPLOKID*
BATUUDID

Hüppelaud, nagu on kirjeldatud reeglis FR
5.1.1, ja mis on paigaldatud hüppealustele
liigutatavate tugipunktidega.

Minimaalne

Kuivamaa treeningul kasutatavate
hüppelaudade vahtkummist
maandumisplokid peavad asuma
hüppelaua ees.

Minimaalne

Eelistatud

SALTO SOORITAMISE
KASTID

Minimaalne

VIDEO
TAASESITUSSÜSTEEM
(sarnane TIVO-ga)

Pikkus

Kõrgus

Laius

Pikkus

Kõrgus

Laius

Pikkus

Kõrgus

Laius

Pikkus

Eelistatud

VAHTKUMMIST
MAANDUMISMATID

SUURED PEEGLID

Laius

Minimaalne

Minimaalne

VENITUSMATID

Põrand

Eelistatud

Eelistatud

Eelistatud
Minimaalne
Eelistatud

Need tuleb paigaldada seintele, et vettehüppajad saaksid varustusega treenides
jälgida oma keha liikumist.
Vähemalt 2 kaamera ja 2 kuvariga. See võimaldab vettehüppajatel jälgida ja
vaadata üle oma akrobaatilisi oskusi hüppelaual ja batuudil.

JÕUTÕSTMISE VARUSTUS 9DEDGHUDVNXVWHMDW}VWHWUHQDç||ULGHNRPELQDWVLRRQ
KARDIOTREENINGU
SEADMED

Jooksurajad ja statsionaarsed jalgrattad.

* Pange tähele! Vahtkummist maandumismatid võib laduda üksteise peale 120 cm kõrgusele
vastu maandumisplokke, aga plokkide asemel võib kasutada ka vahtkummist süvendeid.

LISA
SOOVITATAV VARUSTUS VETTEHÜPETE KUIVAMAA TREENINGUKS

Versioon 28.01.2020
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VÄLJASAADETUD MÄNGIJATE TAASSISENEMISALA

PALLIKORV

VÄRAVAKOHTUNIK

PIN

VÄHEMALT 2m

VEE SÜGAVUS

30,60 MEHED / 25,60 NAISED

18,00 MEHED / 13,00 NAISED

PLATVORM: LAIUS = 1 m. KÕRGUS = 0,70m. VEETASEMEST ÜLEVALPOOL

18,00 MEHED / 13,00 NAISED

PALLIVABASTUSSEADE

PLATVORM: LAIUS = 1 m. KÕRGUS = 0,70m. VEETASEMEST ÜLEVALPOOL

PALLIKORV

BASSEINIVÄLJAK OLÜMPIAMÄNGUDE JA
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS
VEEPALL

VÄRAVAKOHTUNIK

K
PIN

AMETNIKE LAUD: KÕRGUS = 0,70 m

WP 1

LISA
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RISTLÕIGE

ÜLEVALPOOL VEETASET

KÕRGUS: 0,70 m.

KÕRGUSVAADE

PLAANIVAADE

LAIUS: 1,00 m.

VEETASE

TAIMER

TAIMERI ASUKOHT

PLATVORM

VÄRAVAJOON

18,00 m MEHED / 13,00 m NAISED

PLATVORMI LAIUS

WP 2

LISA

0,70 m. ÜLEVALPOOL VEETASET

PLATVORMID OLÜMPIAMÄNGUDE JA
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS
VEEPALL

VÄRAVAKOHTUNIK

VÄRAVAKOHTUNIK
18,00 m MEHED / 13,00 m NAISED

PALLIKORV

TAIMER

PALLIKORV

TAIMER

VEEPALLIVÄLJAK

RAJATISTE REEGLID 2017-2021

49

Versioon 28.01.2020

STARDIPLATVORM
KÕRGUS = min 0,50 m
Soovitatav 0,70 m

SPORTLASTE TRIBÜÜN

VETELPÄÄSTE JA MEDITSIINIPERSONAL

RAHVUSVAHELISED TEHNILISED AMETNIKUD
AJAVÕTMINE JA PUNKTIDE REGISTREERIMINE

KOHTUNIKUD

ITO - AJAVÕTMINE JA
PUNKTIARVESTUS

PRESSIFOTOGRAAFIDE TRIBÜÜN

PRESSIFOTOGRAAFIDE TRIBÜÜN

TEHNILISED AMETNIKUD / KOHTUNIKUD
KÕRGUS = min 0,60 m

KOHTUNIKE KÕRGUS = Min 0,60 m

VETELPÄÄSTE JA
MEDITSIINIPERSONAL

BASSEINIVÄLJAK OLÜMPIAMÄNGUDE JA
MAAILMAMEISTRIVÕISTLUSTE LÄBIVIIMISEKS
KUJUNDUJUMINE

PRESSIFOTOGRAAFIDE TRIBÜÜN

SPORTLASTE TRIBÜÜN

AS 1

LISA
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PIKILÕIGE

Platvorm
platvormi all

KÄSIPUU

RISTLÕIGE

KALJUHÜPETE SKEEMID

Langemisjoon

HD 1

LISA
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1.25
6.00
3.00*
6.00**
13.50

From plummet BACK
TOPLATVORMINI
PLATFORM
Langemisjoonest
TAGASI
Plummet
directly
below
Langemisjoon
otse
alla

Langemisjoonest
kuni takistuseni
BASSEINI
From plummet
to obstacle
SEIN
KÜLJEL
POOL
WALL
AT SIDE

From plummet
to
Langemisjoonest
KÜLGNEVA
ADJACENT
PLUMMET
LANGEMISJOONENI

DEPTH
OF WATER
VEE SÜGAVUS
At plummet
Langemisjoonel

From plummet
obstacleBASSEINI
Langemisejoonest
kuni to
takistuseni
POOL
AHEAD
SEINWALL
EESPOOL

A/A

B

C

H

J
13.50

6.00**

3.00*

7.00

1.25

3.00

27 m
5.00
6.00
2.00
2.00
27.00
+0.50/-0.00

10.25

6.00**

3.00*

3.55

1.25

1.25

5m
4.00
5.00
1.50
2.00
5.00
+0.50/-0.00

PLATVORM
PLATFORM

11.00

6.00**

3.00*

4.50

1.25

1.25

7.5 m
4.00
5.00
1.50
2.00
7.50
+0.50/-0.00

13.50

6.00**

3.00*

5.25

1.25

1.50

10 m
4.00
6.00
1.50
2.00
10.00
+0.50/-0.00

13.50

6.00**

3.00*

7.00

1.00

2.25

21 m - 26 m
4.00
6.00
1.50
2.00

HIGH
DIVING DIAGRAMS
KALJUHÜPETE
SKEEMID

13.50

6.00**

3.00*

5.75

1.00

1.75

11 m - 19 m
4.00
6.00
1.50
2.00

Note: The
appropiate omavalitsused
local authorities
must certify
that the
requirements
are observed.
Märkus.
Asjakohased
peavad
tõendama,
etminimum
miinimumnõudeid
järgitakse.
Overhead
platformplatvormist:
distance: Minimum
3.50m,
preferred
4.00m4,00 m.
Kaugus ülemisest
minimaalselt
3,50
m, eelistatud
* The
side distance between platforms must not be less than 0.50m
* Külgvahe platvormide vahel ei tohi olla väiksem kui 0,50 m.
** Legacy Pools are pools built prior to December 31, 2017. They are permitted to have a minimum depth of 5 meters.
** Pärandbasseinid on enne 31. detsembrit 2017 ehitatud basseinid. Nendes on lubatud minimaalne sügavus 5 meetrit.

2.50

From plummet BACK
TOTAKISTUSENI
OBSTACLE
Langemisjoonest
TAGASI
(pool wall)
(basseini
sein)

Tolerance
Tolerants

20 m
5.00
6.00
2.00
2.00
20.00
+0.50/-0.00

A

Height
Kõrgus

Width
Laius

Lenght
Pikkus

Minimum
Minimaalne
Preferred
Eelistatud
Minimum
Minimaalne
Eelistatud
Preferred

FINA
Dimensions
for rajatiste
High Diving
facilities
Kaljuhüpete
mõõtmed

HD
HD 22

ANNEX
LISA
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KÄSIPUU

RISTLÕIGE

Versioon 28.01.2020
KALJUHÜPETE SKEEMID
AJUTISED RINGIKUJULISED BASSEINID

PÕRANDAPLAAN

HD 3

LISA

MÄRKUS. Ohutuse ja turvalisuse kaalutlustel
on kohustuslik, et hüppeplatvormid oleksid
ehitatud täpselt nii, nagu on näidatud
lisas 4.3.
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1.00
5.00
3.00*
5.00
12.00

From plummet BACK
TOPLATVORMINI
PLATFORM
Langemisjoonest
TAGASI
Plummet
directly
below
Langemisjoon
otse
alla
Langemisjoonest
takistuseni
From plummet kuni
to obstacle
BASSEINI
SEINATKÜLJEL
POOL WALL
SIDE

From plummet
to
Langemisjoonest
KÜLGNEVA
ADJACENT
PLUMMET
LANGEMISJOONENI
DEPTH
OF WATER
VEE SÜGAVUS
At plummet
Langemisjoonel
From plummet to
obstacle
Langemisejoonest
kuni
takistuseni
POOL WALL
BASSEINI
SEIN AHEAD
EESPOOL

A/A

B

C

H

J
12.00

5.00

3.00*

6.00

1.00

3.00

27 m
5.00
6.00
2.00
2.00
27.00
+0.50/-0.00

10.25

4.00

3.00*

2.00

1.00

5m
4.00
5.00
1.50
2.00
5.00
+0.50/-0.00

PLATVORM
PLATFORM

11.00

4.50

3.00*

2.00

1.25

7.5 m
4.00
5.00
1.50
2.00
7.50
+0.50/-0.00

12.00

5.00

3.00*

2.00

1.25

10 m
4.00
6.00
1.50
2.00
10.00
+0.50/-0.00

HIGH
DIVING DIAGRAMS
KALJUHÜPETE
SKEEMID
AJUTISED
RINGIKUJULISED
BASSEINID
TEMPORARY
ROUND POOLS

.RPPHQWDDU.DOMXKSHWHWRUQLNRQÀJXUDWVLRRQLJDPLGDRQNVLNDVMDOLNXOWNLUMHOGDWXGOLVDV+'RQP}}WPH%
"From plummet to
obstacle
pool wall
at side"sein“
is 5.09m.
It is5,09
impossible
to increase
dimension
up to 5.50m
„langemisjoonest
takistuseni
- basseini
külgmine
tulemus
m. Selle mõõdet
ei olethis
võimalik
suurendada
5,50
meetrini
ilma basseini
läbimõõtu
suurendamata.
Sel põhjusel
soovitatakse
vähendada
mõõdet B B5,00
m-ni.
not increasing
the pool
diameter.
For this reason
it is suggested
to reduce
the dimension
to 5.00m.

Comment: With a High Diving Tower configuration as detailed in the Annex HD 3, the resulting dimension B

Note: The
appropiateomavalitsused
local authorities
must certify
that the
requirements
are observed.
Märkus.
Asjakohased
peavad
tõendama,
etminimum
miinimumnõudeid
järgitakse.
* *The
side distance
between
platforms
must
not be kui
less0,50
than
Külgvahe
platvormide
vahel
ei tohi olla
väiksem
m.0.50m
The
use ofringikujuliste
temporary basseinide
round pools(TRP)
(TRP)
is restrictedon
tolubatud
sanctioned
FINA
competitions.
Ajutiste
kasutamine
ainult
FINA
poolt heakskiidetud võistlustel.

2.00

From plummet BACK
TOTAKISTUSENI
OBSTACLE
Langemisjoonest
TAGASI
(pool wall)
(basseini
sein)

Tolerants
Tolerance

20 m
5.00
6.00
2.00
2.00
20.00
+0.50/-0.00

A

Height
Kõrgus

Width
Laius

Lenght
Pikkus

Minimum
Minimaalne
Preferred
Eelistatud
Minimum
Minimaalne
Eelistatud
Preferred

FINA
FINA
Vettehüpete jaoks mõeldud ajutiste
Dimensions for High Diving temporary round pools
ringikujuliste basseinide mõõtmed

HD
HD 44
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