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1. Bevezetés

1.1.Bevezetés
Az úszás emberidők óta létezik, bár a kezdetekben nem sportként jelent meg
először, hanem a túlélésben és az élelemszerzésben játszott szerepet. Az emberi
szervezetnek és a természetnek azonban mindig is szüksége volt kikapcsolódásra,
rekreációra. Minden korszakra a szabadidő eltöltés jellemzői jól elkülöníthetőek,
így például az ősidőkben a sikeres vadászat esetén a tűz körül tartott lakomázás,
vagy az ókorra jellemző vallási szertartások váltak meghatározóvá. Ennek
megfelelően nem csak a spirituális megújulást, de a testi felfrissülést is keresték.

Az első és leghíresebb leletet a Kebir-sivatagban találták, ami bizonyítja, hogy
már az őskorban is tudtak úszni az emberek. A barlangrajz létezését körülbelül
6000 évesre becsülik, valamint feltehetőleg 4000 éves múltra visszanyúló, a
mellúszásra hasonlító más barlangrajzokat is felfedeztek a volt Babilónia és
Asszíria területén.
Egyiptom délnyugati részén megtalálható, a kőkorszakból ránk maradt Úszók
barlangja a falára festett úszó emberekről kapta a nevét. Az úszó emberek
mozgása a mellúszásra vagy a kutyaúszásra emlékeztet leginkább, amelyet nem
biztos, hogy tudatos testmozgásként végeztek, valószínűbb, hogy egy rituálé része
volt inkább.
A Bibliában, valamint az Iliász és az Odüsszeusz görög eposzokban is vannak
utalások az úszásra, mint sportra. Ezen feljegyzések mintegy 2400 éves múltra
nyúlnak vissza.
Plató is kijelentette, hogy aki nem képes úszni, az nem kapott megfelelő oktatást,
míg Julius Caesar többszörösen is tanúságot tett a bátorságáról az úszás
segítségével.
A 2800 éve épült Mohenjo Daro indiai palotában pedig már a kezdetektől
megtalálható volt egy 30 X 60 méter hosszú medence is.
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Az ókori olimpiai játékoknak még nem volt része az úszás, de már gyakorolták a
sportot, sokszor a fürdőhelyeiken építették ki az úszómedencéket. Az akkori
Görögországban sértésnek számított valakinek azt mondani, hogy se futni se úszni
nem tud az illető. Valamint a Szalamiszi csatában az úszás mentette meg nagyon
sok görög katona életét, míg a perzsák megfulladtak a szétpusztított hajóroncsok
között.
Japánban a szamurájok egyik nemes képességének tekintették az úszást és erre
vonatkozó források bizonyítják, hogy i.sz. előtt 36-ban már úszó versenyt is
rendeztek ebben a sportágban. Ez volt az első elismert úszóversenyek egyike.

1.2 Témaválasztás
Témaválasztásomat leginkább az befolyásolta, hogy azt áttekintett hazai
szakirodalmat hiányosnak találtam e területen, hiszen nincs olyan szakanyag,
amely átfogóan, részletesen leírta volna az úszásnemek kialakulásait a kezdetektől
a 2013-as szabályváltozások bevezetéséig. Az úszás iránti szeretetemet egy hazai
rendezésű Európa-bajnokságnak (2010) köszönhetem igazán, ahol jobban
testközelbe kerülhettem a sportággal. Azóta próbálom minden szemszögből
megvizsgálni a sportágat – így a történelmi, élettani és edzéselméleti, gazdasági és
szponzorációs, eseményszervezési, szövetségi, rekreációs és szabályrendszeri
változások oldaláról is.
A gyakorlatban leginkább a versenyrendezések kivitelezésével ismerkedtem meg,
de ugyanolyan fontosnak tartom, hogy minél több oldalát megismerhessem a
sportágnak, így esett személyes választásom e szakdolgozat témára.
Nagyon érdekesnek tartom végig követni egy sportág fejlődését, onnantól kezdve,
amikor még túlélésre szolgál az életben addig, amíg be nem szorítják
szabályrendszerek közé, a medencétől kezdve a használható fürdőruhák és
felszerelésekig mindent megszabnak, majd egy világ nézi a versenyfutamokat. A
sportág iránt érdeklődök száma évről évre nő, amelyet a média igyekszik
kiszolgálni. Ezt mutatja az az adat is, hogy míg a 2009-es római világbajnokságot
1804 órában közvetítették és 1,5 milliárdan nézték a közvetítést, addig 2011-ben
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már 4448 közvetített órát 3,7 milliárdan, 2013-ban pedig már 5156 órát közvetített
a televízió, melyre 4,48 milliárdan voltak kíváncsiak világszerte.

1.3 Kutatás célja
Szakdolgozatomon keresztül szeretném bemutatni, hogy honnan hova fejlődhet
egy sportág, milyen formában jelenhet meg az egyes motivációktól függően. Jelen
esetben az úszást vizsgáljuk, azt, hogy a túléléshez szükséges úszástudásból
hogyan lett hosszú időn keresztül szabadidős felfrissülés majd pedig szabályok
közé szorítva a jelenleg a világ egyik legnézettebb versenysportja, ahol az
élsportolók mindent megtesznek azért, hogy a leggyorsabbak legyenek.
Kutatásom célja tehát végig követni a különböző úszásnemek kialakulásának
hosszú útját a kezdetektől egészen a 2013-as barcelonai világbajnokságon történt
változásokig.

2.

Hipotézisek

1.

Feltételezem, hogy az úszásnemek technikai fejlődése egyidejűleg

gyarapodott az úszóversenyek és az úszásnemek számával.

2.

A szabályok fejlődés történetét tanulmányozva feltételezem, hogy

egy-egy technika megjelenésekor – ami az időeredmények látványos
javulását hozta magával – a szabályalkotók alkalmazkodtak az új
technikákhoz és legalizálták azokat.

3.

Anyagok és módszerek

Szakdolgozatomat hosszú hazai és nemzetközi adatgyűjtés előzte meg, melyhez
segítséget kaptam a konzulensemtől és más hivatalos FINA személyektől. Jól
felhasználható forrásokat, képeket találtam a különböző úszószövetségek
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honlapjain, de leginkább a FINA – Fédération Internationale de Natation – által
kibocsátott

szabálykönyveket

vizsgáltam

ciklusról

ciklusra.

Továbbá

dokumentumelemzésem nagy részét egy spanyol nemzetközi bíró (Alfonso
Wucherpfennig) 2011-ben a LEN Kongresszuson prezentált kiváló szakanyaga
adta.

4.

Megbeszélés és eredmények

4.1. Kezdeti úszásnemek
A korai úszó versenyeken többfajta versenyszám is szerepelt, ilyen volt például a
matrózúszás,

vízi

távolugrás

vagy

az

akadályúszás,

melyhez

hasonló

versenyszámok még megjelentek az első olimpiák alkalmával is. A versenyúszás
kialakulásának kezdeténél a mellúszáshoz hasonlító mozgásforma volt az
egyeduralkodó, de idővel rájöttek arra, hogy a karok víz feletti előre vitele
gyorsabban végezhető el, mint a víz alatt. A versenyúszás megjelenésének ideje
az 1800 évek környékére tehető.
1870 körül egy angol fiatalember, úgy nevezett John Trudgeon, ismertette meg az
európaiakkal a Kutya-sziget őslakóitól eltanult úszást. Hason fekve, mindkét
karját a víz felett lendítve jelentős gyorsulást ért el. Bár ez még mindig nem az
igazi áttörés volt, hiszen mellúszó lábtempót használt, amelynek következtében
meredek vízfekvése volt, amely lelassította a sebességét.
Majd a magyarok forradalmasítottak az ún. magyar stílussal vagy más néven
matróz stílussal. Elhagyták a mellúszó lábtempót, a lábaikat csak egyensúlyozásra
használták. Gyorsaságuk titka az erőteljes karmunkában rejlett. Ezzel a
technikával úszott Hajós Alfréd is, az első újkori olimpiai kétszeres bajnoka
(100m és 1200m) és a magyar sport első olimpiai bajnoka. A nyílt vízben, a
tenger ember próbálóan hideg, 12 fokos öbölvizében úszták le a távokat. A 100
méteres gyorsúszást 1:22,2-es idővel nyerte meg 13 induló közül.
Ezt követően megjelent az ausztrál úszó stílus is, amely leginkább hasonlít a mai
gyorsúszáshoz. Ezt 1898-ban az ausztrál úszó, Alex Wickham tanulta ki egy, a
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Polinéz-szigetvilág törzsétől.
A hátúszás kialakulásában is az ausztrálok játszottak nagy szerepet. Bár Arthur
Cavill még másféleképpen kivitelezte a hátúszást, mégis ez volt az úszásnem
kialakulásának kezdete. Ő a két kart egyszerre lendítette hátra, míg a lábával
békalábtempókat végzett. 1912-ben az amerikai Harry Hebner alakította ezt át a
ma is ismert változatra. Így nyerte meg a 100 méteres hátúszás versenyszámát az
akkori olimpiai játékokon.

4.2. A versenyúszás kialakulása és az Olimpiai Játékok a kezdetektől
Az első újkori olimpiát 1896-ban rendezték meg Athénban, ahol még csak a
férfiak versenyezhettek. Hat versenyszámban terveztek futamot indítani, ám
végül csak a következő négyből valósult meg: 100 m, 500 m, 1200 m és külön
100 m a tengerészek számára. Az úszásnem tetszőleges volt, tehát minden
versenyző úgy úszott, ahogy akart vagy tudott.
A második olimpiai játékokat 1900-ban Párizsban tartották meg, ahol már több
úszásnem is megjelent. A 200 m, 1000 m és a 4000 m –es távokat még mindig
szabadon választható úszásnemben /freestyle/ lehetett teljesíteni. A békalábtempó
azonban ekkora már teljesen elavult lett, mindenki krallozó lábmunkával
versenyzett. Újításként szerepelt a 200 m –es hátúszás és 200 m-es csapat úszás a
programban, valamint két kevésbé szokványos szám is: akadályúszás a folyóban
az árral egy irányba és a víz alatti úszószám.
A harmadik olimpiai játékokon (St. Louis, 1904) Halmay Zoltán még mindig
magyar stílusban úszva nyert két aranyérmet és összesen négy érmet,
hasonlóképpen, mint Hajós Alfréd 8 évvel azelőtti két aranyérmes győzelme. A
st. louis-i olimpián yardokban voltak megadva a versenytávok, melyeket egy
mesterséges tóban kellett leúszniuk a versenyzőknek. A versenyprogramban már
szerepelt a hátúszás is, a mell- és a gyorsúszás mellett. A következő számokból
épült fel a program: 50 yard (46m), 220 yard (200m), 440 yard (400m), 880 yard
(800m) és 1 mérföld (1600m) gyorsúszás, 100 yard hátúszás, 440 yard mellúszás,
4X50 yard gyorsúszó váltó. Tehát elsőnek volt látható az olimpiai játékokon
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csapatban való úszás, (hozzátenném, hogy e szám bevezetését már az előző,
franciaországi olimpiára is tervezték, csak végül nem tartották meg).
Azonban hamarosan újból fejlődésnek indultak az úszásnemek és ennek
köszönhetően gyorsultak a versenyzők a vízben.
Ahogy már említettem az ausztrál úszó stílust: Trudgen stílusát egy ausztrál
úszóbajnok, Richmond Cavil fejlesztette tovább, aki kiküszöbölte a lábtempó
oldalirányú mozdulatait, amelyek lassították eddig a sportolók mozgását. Majd az
amerikai Charles Daniels hatütemű lábmunkájával változtatott a mozgáson és így
megalkotta az amerikai stílust. 1920-ban újabb változás következett be Johnny
Weissmuller úttörő munkájának köszönhetően, aki emelt könyökű ritmusos
karmozgást kivitelezett az előre vitel közben, míg a víz alatt erős munkát végzett
hajlított karokkal. Hatos lábtempót használt, így magas vízfekvésre tett szert.
Kicsit visszaugorva az időben, 1908-ban meghatározó mérföldkőhöz ért az úszás,
ugyanis megalakult a Nemzetközi Úszó Szövetség - Fédération Internationale de
Natation – (FINA). A Londonban megalakult szövetségnek még nem voltak
standard, kialakult szabályai, struktúrái. Alakulóban voltak a teljesítendő
versenytávok, az általános feltételek és a rekordfelállítások lehetőségei is. Ugyan
ezek jellemezték az 1926-ban Budapesten megalakult Európai Úszó Szövetséget
– Ligue Européenne de Natation – (LEN) a kezdetekkor.
A FINA első 65 évében az Olimpiai Játékok volt az egyedüli világverseny. Az
1908-as londoni olimpia volt az utolsó, ahol csak férfiak versenyezhettek. Viszont
először fordult elő a történelemben, hogy medencét (100 m) építettek a verseny
kedvéért a stadionba.
Íme, a 1908 – 1956 közötti úszó futamok, amelyek szerepeltek az olimpiai
programokban:
Férfiak: 100 m, 400 m, 1500 m gyorsúszás, 100 m hátúszás, 200 m mellúszás és a
4X200 m-es gyors váltó.
Nők programja 1924-ig: 100 m, 400 m, 4X100 m gyorsúszás, majd 1924-ben
kibővítették a 100 m hátúszással és a 200 m mellúszással.
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1912 - Stockholm, olimpiai játékok – Történelmi pillanat volt, amikor elsőként
engedték a nőket gyorsúszásban versenyezni. A versenyszámokat a stockholmi
öbölben tartották meg, a versenyprogram annyiban változott a londonihoz képest,
hogy a férfiaknak felkerült a 400 m mellúszó szám is, a nők pedig elsőnek
léphettek medencébe a 100 m és a 4X100 m gyorsúszó számokban.
1916-ban a világháború miatt nem tartották meg a soron következő olimpiai
játékokat.
1920-ban a Belgium egyik városa, Antwerpen adott otthont a rangos eseménynek.
A nők programja még egy számmal bővült, a 300 m gyorsúszással, míg a férfiaké
nem változott.
Az 1924-es párizsi játékokon elsőként használnak 50 m versenymedencét a
játékok lebonyolításánál és már a medencére festett vonalakkal és kötelekkel
választják el az úszósávokat egymástól. Az uszodába 8000 férőhely volt, így a
nagyközönség élőben nézhette Johnny Weismuller győzelmeit a forradalmasított
úszástechnikájával. A férfiak programjából kivették a 400 m mellúszást.
Az 1928-as amszterdami és az 1932-es los angeles-i játékok változatlanul
zajlottak le a versenyprogram tekintetében.
1935-ben először állnak rajtkőre egyrészes fürdőruhában a férfiak a versenyeken.
1936-ban valami egészen újat láthattak a nézők a medencében, még hozzá, hogy a
mellúszó lábtempót nem a szokásos mellúszó karmunkával kötötték össze az
úszók, hanem a pillangóúszásból átvett karmunkával. Majdnem az összes úszó
átvette ezt az úszásformát, amit egészen 1952-ig a mellúszás egyik variációjának
tekintettek. 1952-ben kénytelenek voltak belátni, hogy a két technika annyira
különbözik, hogy két különálló úszásnemet képvisel, így szétválasztották mell- és
pillangóúszásra. (A pillangóúszást egy német úszó, Erich Rademacher találta ki,
amikor egy szoros verseny alkalmával minél gyorsabban próbált benyúlni a célba,
így reflexszerűen kiemelkedett a vízből és rávetődött a falra. )
Ugyanebben az időben történt még egy nagyon fontos változás a hátúszásban.
Rájöttek, hogy a már előzetesen elterjedt karmozgás, miszerint a víz alatti
fázisban kinyújtott karokkal történik a húzás, gazdaságtalan energiafelhasználás
9

szempontjából és lassú. Az ausztrálok fejlesztették ki azt a technikát, amikor az
úszó behajlítja karjait a víz alatt, ezzel növelik a vízszintes tolást, melynek
köszönhetően gyorsabbak és kevésbé pazarolják energiájukat felfelé és oldalsó
irányba. Ezt a technikát a világon mindenütt átvették.
Az 1940 és 1944-es olimpiai játékok elmaradnak a második világháború
kitörésének következtében. 1948-ban Londonban másodszorra rendezik meg a
nagyszabású versenyt. Az úszásszabályok tekintetében nem történt változás az
háborút megelőző évekhez képest. Létesítmény területén viszont előrelépés
született - először a történelemben építenek meg egy 50 m medencét olimpiai
versenyrendezés céljából.
1952-ben a helsinki olimpián újabb újítás következett a mellúszásban. Amikor az
úszó feje megtöri a vízfelszínt, az úszó veszít a sebességéből. Ebből
következtetve a víz alatti úszás növeli a sebességet, gyorsabb. Nem voltak
megszabások, szabályok arra vonatkozólag, hogy ki mennyi időt tölthet a víz
alatt. Így sok úszó úgy teljesítette a versenyszámát, hogy csak ritkán jött fel a víz
felszínére.
Az úszótársadalom edzői a fent említett ’ kiskaput ’ kihasználva sokkal jobban a
víz alatti úszáshoz való képességeket erősítették meg versenyzőikben. Arra
kezdték el edzeni úszóikat, hogy minél tovább bírják a víz alatt egy
levegővétellel. Egy japán úszó, Masaru Furukawa az ’56-os olimpián szinte végig
víz alatt úszta le a versenyszámát, a 200 m mellúszást. Csak a fordulóknál vett
levegőt, valamint az utolsó 50 m felénél már annyira legyengült a tüdőkapacitása,
hogy minden egyes kartempónál levegőt kellett vennie ahhoz, hogy be tudja
fejezni a versenyt. Ennek ellenére világrekordot állított fel és természetesen
olimpiai bajnok lett.
Ám ez a fajta úszásmódszer igen csak veszélyes volt. Sok úszó légszomjban
szenvedett és egyesek ki is álltak versenyzés közben, mert nem bírták az új
kihívásokat, azaz a levegőelégtelenséget. A FINA felismerte ennek a veszélyét,
az egészségre káros hatásait és kimondta az új szabályt. 1957-től már bevezették,
hogy a rajt és a fordulók után maximum egy kar- és lábtempó tehető meg víz
alatt, majd minden egyes következőként megtett tempónál, meg kell törniük a víz
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felszínt az úszóknak. Így Furukawa módszerét azonnal be is tiltották. Így
lehetséges az, hogy egyedül ő nyert ezzel a módszerrel olimpiai futamot a
történelemben.
Ugyanekkor vezették be azt a szabályt is, amelyik kimondja, hogy az úszók nem
használhatnak vagy viselhetnek semmilyen eszközt, ami gyorsítaná őket vagy
növelné a felhajtó erőt a futam alatt. Érdekesség továbbá, hogy ehhez az
olimpiához fűződik a bukóforduló megjelenése, ami jelentősen lerövidítette a
versenyidőket.
Így hát az 1956-os játékok több szempontból is változásokat hoztak. A
versenyprogram is kibővült: 13 versenyszám – 7 férfi, 6 női - került
megrendezésre. A következő számokban mérhették össze gyorsaságukat a
sportolók: Férfi versenyszámok – 100 m, 400m és 1500 m gyorsúszás; 100 m
hátúszás; 200 m mellúszás; 200 m pillangóúszás (új); 4x200 m gyorsúszás váltó.
Női versenyszámok – 100 m, 400 m gyorsúszás; 100 m hátúszás; 200 m
mellúszás; 100 m pillangóúszás (új); 4x100 m gyorsúszás váltó.
1960, Róma – Az előző olimpiához képest 13-ról 15-re emelkedett a programban
szerepelő versenyszámok száma. Ebből 8 a férfiaknak és 7 a nőknek volt
meghirdetve. Mindkét nemnél ugyanazzal a számmal bűvölt ki a repertoár,
méghozzá a 4x100 m vegyes váltóval. Először szerepel tehát az olimpiai
játékokon a vegyes úszás, és mint látható, kezdetekben csak váltóversenyként tűnt
fel, majd a következő olimpián már egyéni számként is megjelent.
Az 1964-es tokiói játékokra már 18-ra emelkedett a versenyszámok száma, 10
férfi és 8 női számmal bővült a paletta. A férfiaknál új volt a 200 m hát, 400 m
vegyes és a 4x100 m gyorsváltó, míg a nőknél a 400 m vegyes úszás.
1972-ben a müncheni olimpián Mark Spitz német úszó sporttörténelmet írt a hét
olimpiai aranyérmével, amiket mind ott gyűjtött be. Ez több mint akármelyik
olimpiai sportoló valaha is birtokolt volna (ezt a rekordot azóta is csak Michael
Phelps tudta megdönteni). A versenyszámok pedig magasan megugrottak, szinte
napjaink teljes versenyprogramjával megegyező volt a 29 versenyszámot
felsorakoztató viadal. A legutolsó olimpiai játékokon, Londonban 34 számot
rendeztek meg és ugyanezt a számot tervezik jövőre a riói olimpia programjaként
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is.
1973-ban megrendezésre kerül az első úszó világbajnokság Belgrádban,
Jugoszláviában.
1976-ban az olimpián csak 26 versenyszám szerepelt a listán. A 200 m vegyes női
és férfi futamát is elvetették, mint ahogy a férfiak 4x100 m gyors váltóversenyét
is.
Az 1980-as olimpiát az egykori Szovjetunióban, Moszkvában rendezték meg. Az
eseményre való meghívást több ország nem fogadta el, bojkottálta a szovjet-afgán
háború miatt, így az Egyesült Államok sem jelent meg a játékokon. 1956 óta nem
volt ilyen kis létszámot felmutató olimpiai viadal, mint ez. A versenyprogram
ennek ellenére nem lett kisebb, 26 versenyszámban állhattak rajthoz a
versenyzők.
1984-ben Los Angeles-ben szervezték meg az olimpiai játékokat. Először
alkalmaztak közvetítésnél víz alatti kamerákat, amiket az úszósávokban helyeztek
el a medencefenéken.
1988, Szöul – Szembe kellett nézniük a hátúszóknak is ugyanazzal a
problémával, amivel 1956-ben a mellúszók már találkoztak. Kihasználva azt,
hogy az úszó nagyobb sebességgel tud úszni a víz alatt, Daichi Suzuki (JPN) és
David Berkoff (USA) a 100 m hátúszás több mint felét víz alatt teljesítették,
delfinezve. Még ebben az évben bevezették, hogy maximum 10 méterig
delfinezhetnek ki a versenyzők, amelyet 1991-ben 15 méterre módosítottak.

4.3. Az 1991-2013 között történt FINA szabályváltozások
Az utolsó 22 év szabályváltozásait részletesebben vizsgáltam, így egyenként
írom le a négy úszásnemet a következő időszakokra kiállított FINA
szabálykönyvek tükrében: 1991-1994; 1994-2000; 2000-2005; 2005-2009; 20092013.
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A szabályváltozások nem generálisak, egy-egy úszásnemen belül külön
meghatározzák az úszók mozgási lehetőségeit a szabályok. A sportági
történelemből kiderül, hogy 1953-ig három úszásnem létezett, a pillangóval csak
1953-ban, az 1952-es olimpiai játékok után találkozhattunk elsőnek hivatalosan
(Székely Éva, magyar úszónő, olimpiai bajnok még pillangó kartempó és mell
lábtempó kombinálásával nyerte meg a 200 méteres mellúszást az 1952-es
helsinki olimpián). Az új úszásnemek programba kerüléséhez először a technika
szabályozása, majd a rajtok és a fordulók szabályainak kialakítása volt szükséges.
Így alakultak ki a napjainkban látható technikával úszott úszásnemek.

4.3.1. Gyorsúszás
A legjelentősebb változás:
1998: A FINA bevezeti a gyorsúszásnál is a 15 méteres víz alatti tartózkodási
korlátot. Ez alapján az úszó valamely testrészével muszáj megtörnie a víz
felszínét a rajt és a fordulók utáni 15 méteren belül. A fordulónál akár teljes
testtel a víz alatt tartózkodhat /SW 5.3./.
Jelenleg érvényben lévő szabályok a gyorsúszásra vonatkozólag:
„SW.5. GYORSÚSZÁS
SW.5.1.
Gyorsúszás azt jelenti, hogy az úszó tetszése szerint választott úszásmóddal
haladhat, kivéve a vegyes úszás és a vegyes váltó versenyszámokat, ahol a
gyorsúszás megnevezés olyan úszásmódot jelent, amely eltér a mell-, a hát- és a
pillangóúszástól.
SW.5.2.
Gyorsúszás közben fordulásnál és célba érésnél a versenyző bármely testrészével
érintenie kell a falat.
SW.5.3.
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A versenytáv folyamán az úszó teste valamely részének át kell törnie a vízfelszínt,
kivéve a fordulókat és a rajtot, továbbá a fordulókat követő legfeljebb 15 m-es
távot. Ennél a pontnál a fejnek a vízfelszínt már át kellett törnie.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

4.3.2. Hátúszás
Felemás úszásnem, hiszen az úszó a verseny alatt nem végig a hátán úszik,
valamint a víz alatti delfinezés is nagy részét teszi ki a távnak. Mindez a
bukófordulónak köszönhető, amelyet 1991-ben vezettek be a hátúszásban. Az
átcsapós fordulótól ez jóval gyorsabban kivitelezhető volt, így újabb
világrekordoknak adott lehetőséget az újítás (pl. Egerszegi Krisztina 1991
januárjában még átcsapós fordulóval úszik, majd 1991 március 1.-jén bevezetik a
bukófordulót, így 1991 augusztusában az Európa-bajnokságon két világcsúcsot is
megdöntött).
A legjelentősebb változások a következők voltak:
1998: A rajt előtti két hosszú sípszó bevezetése, amikor az úszó beugorhat a
medencébe és elhelyezkedhet a kiindulási pozícióba /SW 6.1./.
2005: A rajthoz való felálláskor a lábaknak a víz felszíne alatt kellett
elhelyezkednie a medence belső falán úgy, hogy a túlfolyóban támaszkodni és a
lábujjakat behajlítani tilos volt. Ez a szabály annyiban változott meg 2005-ben,
hogy már nem kellett a lábaknak a víz felszíne alatt lenniük, minden más
érvényben maradt /SW 6.1./.
1994: Kivették a szabályzatból, hogy az úszónak a versenyszám alatt végig a
hátán kell lennie. Eddig így szólt a szabály: Az úszónak folyamatosan a hátán kell
tartózkodnia, kivéve, amikor a fordulót kivitelezi, amely a Bureau értelmezésében
a következőt jelentette: Valamilyen eltérés a normális hátúszó pozíciótól azért,
hogy kivitelezni tudja a bukófordulót /SW 6.2./.
1991: Bevezetik a 15 méterig lehetséges víz alatti delfinezés szabályát /SW 6.3./.
1994: A fordulóval kapcsolatos szabályt a következővel egészítik ki: egy
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folyamatos egyoldalú vagy páros karhúzás segítheti elindítani a fordulót. Amikor
a test már elhagyta a hátúszó helyzetet, már nem lehet lábtempót sem kartempót
végrehajtani, amely független volna a bukófordulótól. 2005-ben megrövidítik ezt
a szabályt: Amikor a test már elhagyta a hátúszó helyzetet már nem tehet kar- és
lábtempót sem /SW 6.4./. Napjainkban az úszók a bukófordulót egy erőteljes
pillangó lábtempóval kezdik meg.
2005: 2000-ben hozzátették a szabályokhoz, majd 2005-ben már el is törölték
miszerint az úszó teste a célba éréskor teljesen elmerülve lehet /SW 6.5./.
Jelenleg érvényben lévő szabályok:
„SW.6. HÁTÚSZÁS
SW.6.1.
A rajtjel megadását megelőzően az úszók rajthelyeiket a vízben, a medence
indulási falánál, a rajtfogantyúkra helyezett kézzel foglalják el. A túlfolyóban,
illetve azon állni vagy a lábujjakkal annak szélébe kapaszkodni tilos.
SW.6.2.
A rajtjel elhangzásakor és a fordulás után a versenyzők rugaszkodjanak el a faltól,
és háton fekvésben ússzák végig a teljes versenytávot, kivéve a fordulót (SW6.4.).
A természetes hátúszó helyzetből a törzs oldalra elfordulhat, de ez a fordulás nem
érheti el a 90°-ot. A fej helyzetének nincs jelentősége.
SW.6.3.
Az úszó valamely testrészének meg kell törnie a víz felszínét a versenytáv során,
kivéve a fordulást és legfeljebb 15 m-t a rajt és minden forduló után, amikor is a
test teljesen a víz alá merülhet. 15 m-nél a fejnek már át kellett törnie a víz
felületét.
SW.6.4.
A forduló során az úszónak valamely testrészével érintenie kell a falat. A vállak a
függőleges helyzeten át hason fekvésbe elfordulhatnak, ezután egy folyamatosan
kivitelezett kartempó történhet egy karral, vagy két karral is, hogy megkezdje a
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fordulást. Az úszónak vissza kell térnie háton fekvő helyzetbe, miután elhagyja a
falat.

SW.6.5.
Célba érkezésnél az úszónak háton fekvésben kell érintenie a falat. „
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

4.3.3. Mellúszás
A legtöbb szabályváltozáson átesett úszásnemnek tekinthető. A legjelentősebb
változások, amelyeken keresztül ment:
Az 1994-es szabályváltozás előtt a szabály kimondta, hogy a rajt utáni első
kartempó megkezdésétől és minden egyes forduló után az úszó testének a mellkas
felőli oldalán kell feküdnie a vízen és mindkét vállnak a normális vízfelszínnel
megegyező síkban kell elhelyezkednie.
1994: Kiegészítették az eddigieket azzal, hogy az úszó a hátára való fordulása
egyetlen esetben sem megengedett /SW 7.1./.
1998: Eltörölték azt a részt, amely kimondja, hogy mindkét vállnak egyvonalban
kell elhelyezkednie a normális vízfelszínnel /SW 7.1./.
2005: A szabály kiegészítésre kerül a következőképpen: A futam alatt az
úszásnem egy teljes ciklusát egy kar és egy lábtempó alkotja /SW 7.1./.
2009: Egy pillangó lábtempó megtétele megengedett a futamot megkezdő első
kartempó alatt, de azt mellúszó lábtempónak kell követnie /SW 7.1./.
A 1991-1994-es

FINA szabálykönyv alapján az

SW 7.3.–as szabály

meghatározza, hogy a két kéznek egyszerre kell előre mozdulnia a mellkastól a
vízen, a vízben vagy a víz fölött. A kezek a lehúzásnál nem mehetnek csípővonal
alá, kivéve a rajtot és a fordulók utáni első kartempókat.
1998: A szabály kiegészítésre kerül azzal, hogy az úszó könyökének a víz alatt
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kell mindig lennie, kivéve az utolsó kartempót célba érkezéskor.
2005: Még tovább bővítik ezt a szabályt. Az úszó könyökének a víz alatt kell
lennie, kivéve a fordulók előtti utolsó karcsapásnál, a forduló alatt és a célba
érkezés előtti utolsó kartempónál.
A SW 7.4. – es szabály kimondja, hogy minden lábmozdulatnak egy időben és
ugyanabban a vízszintes síkban kell történnie váltakozó mozdulatok nélkül. 20052009 között ez a szabály máshogyan jelent meg, így az úszóknak a gyakorlatban
egy lefelé irányuló delfin mozgás megengedett volt függetlenül a lehúzás idejétől,
valamint egymás után is végre hajtható volt a láb- és kartempó.
SW 7.5. szabály 2005 előtt kimondta, hogy a lábfejeket a lábtempó előrehajtó
fázisában kifelé kell hajlítani. Ollózó, krallozó, illetve lefelé irányuló
delfinmozgás tilos. 2005-ben kiegészítésre került, azzal, hogy az ollózó, krallozó,
illetve a lefelé irányuló delfin mozgás tilos kivéve az SW 7.4. szabály esetében.
2009-ben ezt megváltoztatták úgy, hogy az SW 7.1. –es szabály lett a kivétel.
1994: az SW 7.6. szabály eddig azt tartalmazta, hogy a fal megérintése a
vízfelszín felett vagy alatt, egyszerre két kézzel kell, hogy megtörténjen minden
egyes fordulónál és a célba érkezéskor. A vállaknak vízszintes síkban kell
elhelyezkedniük addig, amíg a fal érintése végre nincs hajtva. 1994-ben a fentebb
leírt utolsó mondatot teljesen kihúzzák a szabályzatból.
2005-ben a SW 7.7. szabályt teljesen kiveszik a szabályok közül, amely így
hangzott: Minden egyes ciklus alatt, amely egy láb- és egy kartempóból áll, az
úszó valamelyik fejrészének meg kell törnie a víz felszínét, kivéve a rajt és
minden egyes forduló utáni teljes kartempót, amit egészen vissza a lábakhoz
végrehajthat az úszó, valamint egy pillangó lábtempót, amennyiben az úszó
teljesen a víz alatt tartózkodik. A fejnek meg kell törnie a vízfelszínt még azelőtt,
hogy a megkezdett második kartempó legszélesebb vízfogásánál a kezeit befelé
fordítaná a versenyző.

„SW.7. A MELLÚSZÁS
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SW.7.1.
A rajt, illetve a forduló után az úszó tehet egy teljes kartempót a combig lehúzva
mialatt az úszó a víz alatt tartózkodik. Engedélyezett egy delfin lábtempó az első
kartempó alatt, amelyet a mellúszó lábtempó követ.
SW.7.2.
A rajt és a fordulók utáni első kartempó megkezdésétől a test mellen feküdjön.
Háton fekvő helyzet elfoglalása mindvégig tilos. A verseny alatt egy
tempóciklusnak egy kartempóból és egy lábtempóból kell állnia. A karok minden
mozdulatát egy időben és ugyanazon vízszintes síkban kell végezni, váltakozó
mozdulatok nélkül.
SW.7.3.
A kezeket a mellkastól együtt, a víz felszínén, az alatt, vagy a fölött kell
előretolni. A könyököknek a víz alatt kell maradniuk, kivéve a célba érés és a
forduló előtti utolsó tempónál. A kezeket kiindulási helyzetükbe a víz felszínén
vagy az alatt kell hátravinni. A kezek a rajt és fordulók utáni eső karütem
kivételével nem vihetők a csípővonal mögé.
SW.7.4.
Egy teljes tempóciklus alatt a fejnek meg kell törnie a víz felszínét. A fejnek meg
kell törnie vízfelszínt mielőtt a kéz a második tempó legszélesebb pontjához ér. A
lábak minden mozdulatát egy időben és ugyanazon vízszintes síkban kell
végrehajtani, váltakozó mozdulatok nélkül.
SW.7.5.
A lábfejeket a lábtempó előrehajtó fázisában kifelé kell fordítani. Ollózó, krallozó,
illetve lefelé irányuló delfinmozgás tilos, kivétel 7.1. A lábak megtörhetik a
vízfelszínt, amennyiben ezt nem követi lefelé irányuló delfin lábmozgás.
SW.7.6.
A fordulóknál és a célba érkezéskor a benyúlást két kézzel egyszerre a víz alatt,
felett vagy annak szintjében kell végrehajtani. Az utolsó karütem során a fej a víz
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alatt lehet, feltéve, hogy az érintést megelőző teljes, vagy részleges mozgásciklus
alatt már valamikor áttörte a vízfelszínt.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

4.3.4. Pillangóúszás
A legfiatalabb úszásnem változásai az utolsó 22 évben a következők:
1994-ben több részletet is hozzáadtak, illetve elvettek a SW 8.1.-es szabályból. Az
1994 előtti szabály kimondta, hogy az úszó testének hason fekve kell lennie a
vízben, kivéve a forduló közben. A vállaknak vízszintesen kell elhelyezkedniük a
rajt és minden egyes forduló utáni első kartempótól kezdve és ezt a helyzetet kell
megtartania a következő fordulóig vagy a célig. Semmikor sem megengedett,
hogy az úszó a hátára forduljon. Ebből törölték el azt, hogy kivételt képez a
forduló abban az esetben, amikor az úszónak folyamatosan a hasán kell lennie a
pillangóúszás közben. Valamint, hogy a rajt és minden egyes forduló utáni első
kartempótól kezdve az úszónak meg kell tartania a vállak vízszintes helyzetét a
következő fordulóig vagy a célig. Kiegészítették viszont azzal, hogy a rajt és
minden egyes forduló utáni első kartempótól kezdve az úszó testének hason fekve
kell lennie. Továbbá, hogy a víz alatti oldalfekvő helyzetben végzett lábütemek
engedélyezettek.
2000-ben bővítették ki az SW 8.2. szabályt, amely eddig úgy hangzott, hogy a
karok víz feletti előre és hátra vitelét az úszónak úgy kell kiviteleznie, hogy az egy
időben és egyszerre történjen a két karral. Ezt toldották meg azzal a megkötéssel,
hogy a verseny teljes ideje alatt így kell ezt végrehajtania, a SW 8.5. szabály
követelményeit figyelembe véve.
1994-ben kiegészítették a két következő szabályt, ám 1998-ban mindkét
kiegészítést vissza is vonták. Az SW 8.3. így hangzott 1994-et megelőzően: A
lábak mindenféle mozgásának egyszerre kell történnie. A lábaknak vagy a
lábfejeknek nem kell egy vonalban elhelyezkedniük, de minden másféle váltakozó
mozgás nem megengedett. A következő résszel toldották meg ezt a szabályt: A
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lábak vagy a lábfejek egyszerre történő fel vagy le mozgatása a függőleges síkban
megengedett. Ugyanígy került eltörlésre az a rész, amely az SW 8.4. szabályt
egészítette ki. Eredetileg a szabály kimondta, hogy minden egyes fordulónál és a
célban a fal megérintése két kézzel kell, hogy történjen és azonos időben. Ezt
végrehajthatják a vízfelszín alatt vagy fölött is. A megváltoztatott rész pedig
előírta, hogy a vállaknak vízszintes síkba kell maradniuk addig, amíg a fal érintése
meg nem történt.
Az SW 8.5. szabályt kiegészítik a 15 méteres szabállyal 1998-ban. Eredetileg a
szabály csak annyit tartalmazott, hogy a rajt és minden egyes forduló után az
úszónak megengedett egy vagy több lábtempó kivitelezése és egy karlehúzás,
amely felhozza az úszó testét a felszínre.
„SW.8. A PILLANGÓÚSZÁS
SW.8.1.
A rajt és a fordulók utáni első kartempótól kezdve a testnek mindig hason fekvő
helyzetben kell lennie. A víz alatt oldalfekvő helyzetben lábütemek végezhetők.
Háton fekvő helyzet elfoglalása mindvégig tilos.
SW.8.2.
A karokat a víz felett, együtt kell előrelendíteni és egy időben, egyszerre
hátravinni a teljes verseny alatt.
SW.8.3.
A lábak minden felfelé és lefelé irányuló mozgása egyszerre történjék. A
lábfejeknek és a lábszáraknak nem kell azonos síkban lenniük, de nem lehetnek
váltakozó mozgások. A mellúszó lábtempó nem megengedett.
SW.8.4.
A fordulóknál, és célba érkezéskor a falat két kézzel egy időben kell érinteni a víz
alatt, fölött, vagy a víz felszínén.
SW.8.5.
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Rajt és forduló után egy vagy több lábütem és egy karáthúzás végezhető a víz
alatt, amely után azonban az úszónak a víz felszínére kell emelkednie. Az úszó
legfeljebb 15 m-t tehet meg a víz alatt, teljesen lemerülve. Ezen pontnál a fejnek
át kellett törnie a vízfelszínt. Az úszónak a következő fordulóig vagy a célba
érésig a víz felszínén kell maradnia.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

4.3.5. Vegyes úszás
Az SW 9.1. szabály kimondja, hogy az egyéni vegyes úszásban az úszónak a négy
különböző úszásnemben kell versenyeznie a következő sorrendnek megfelelően:
pillangóúszás, hátúszás, mellúszás és gyorsúszás. (Vegyes váltóban az
úszásnemek

sorrendje

a

következő:

hátúszás,

mellúszás,

pillangóúszás,

gyorsúszás. Ezt abból kifolyólag alakították, hogy nem lehetne megoldható az,
amíg az első úszó beúszik pillangóúszással, addig a második úszó ugyanott
készülne elindulni a hátúszásra, hiszen a hátúszás rajtja a vízből indul). Ezt
egészítették ki azzal, hogy mindegyik úszásnemnek az egész táv ¼- ét kell
fedeznie.
„SW.9. VEGYESÚSZÁS ÉS VEGYESVÁLTÓ
SW.9.1.
Egyéni vegyesúszásban a versenyzőknek az egyes úszásnemeket a következő
sorrendben kell leúszniuk: pillangó – hát – mell – gyors. Minden úszásnemnek a
teljes táv egynegyedének kell tartania.
SW.9.2.
Vegyes váltóban az úszóknak a négy úszásnemet a következő sorrendben kell
teljesíteniük: hát – mell – pillangó – gyors.
SW.9.3.
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Minden úszásnemet az arra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell teljesíteni.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

4.4 Versenyszervezés és lebonyolítás a FINA szabályai szerint
Az ókorban a vadállatok elejtése és az ehhez szükséges erőnlét és képességek
megszerzése (pl. úszás) igényelt tapasztalatot és szakértelmet. Néha a túlélést is
jelenthette a katonáknak az úszástudás, esetleg hozzá segítette őket egy-egy csata
megnyeréséhez. Hosszú évszázadokon keresztül azonban a sportág és a sportági
versenyek megszervezése egy külön ágazattá fejlődött ki. Nem beszélve a nagy
világversenyek lebonyolításáról, amely komoly szakmai felkészültséget igényel és
sok elszánt ember munkáját rejtegeti a televízió kamerái mögött.
A rekreációs jellegű úszóversenyek megszervezését sem szabad lebecsülnünk,
hiszen szintén hatalmas embertömegeket mozgathat meg egy-egy esemény, amely
fokozott figyelmet kíván a magas szintű balesetveszély miatt. Mégis sokkal
kevesebb szabálynak kell eleget tenniük azon szervezőknek, akik rekreációs
eseményt rendeznek. A versenyúszás bajnokságainak megszervezése még
szigorúbb szabályok közé van szorítva.
A FINA versenyszervezéssel kapcsolatos aktuális szabályai a következőek:
„SW.1.1.
A versenyt rendező hivatalos szerv által kijelölt lebonyolító bizottságnak döntési
joga van mindazokban az esetekben, amelyeket a szabály nem utal a
versenyelnöknek vagy más versenybírónak a hatáskörébe. A bizottság elhalaszthat
versenyszámokat és a szabályoknak megfelelően irányt ad a verseny-lebonyolítás
módját illetően.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}
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4.4.1. A versenybíróság összetétele
A FINA Burea-nak továbbá kötelező a következő pozíciókra személyeket kijelölni
az olimpiai játékokra, világbajnokságokra és a világkupa versenyekre:


egy versenyelnök (vezetőbíró): irányítja a versenybírókat, valamint
ellenőrző és felülbírálási joga van a többi versenybíró tevékenysége felett,
az ő hatásköre ügyelni, hogy a FINA szabályai be legyenek tartva a
verseny ideje alatt és a speciális esetekben való döntéshozás.



négy stílusbíró: felügyelik a versenyzők úszását, hogy az az adott
úszásnem szabályainak megfelel-e, valamint segítik a fordulóbíráknak a
munkáját a fordulóknál való ügyelésnél.



két indító: ellenőrzi a versenyzőket a versenyelnök átadó jelzésétől a
verseny megkezdéséig, felügyeli a rajt szabályosságát, valamint jelentheti
a versenyelnöknek azon úszókat, akik valamilyen formában késleltetik a
rajtot.



két vezető fordulóbíró: felügyelik a fordulóbírák munkáját, szabálytalanság
esetén jelzik azt a vezetőbírónak



minden pálya mindkét végére egy-egy fordulóbíró: feladata, hogy
meggyőződjön róla, hogy az úszó szabályosan hajtja e végre a fordulót (a
fal érintését megelőző utolsó karcsapástól a fordulót követő első
karcsapásig tart) vagy a célba nyúlást. Számolja és mutatja az úszó által
megtett hosszokat 800 és 1500 méteren, valamint jelzést ad az úszónak, ha
már csak két hossz maradt neki hátra. Váltóversenynél felügyeli a váltás
szabályosságát. Az észlelt szabálytalanságokat jelenti a vezetőbírónak.



egy jegyzőkönyv – ellenőr: feladata, hogy írásba foglalja az eredményeket,
amelyeket a versenyelnök már hitelesített.



egy

jegyzőkönyvvezető:

dokumentáció,

hozzájuk

nyilvántartják

és

tartózik
ellenőrzik

az
a

összes

hivatalos

nevezéseket

és

a

visszalépéseket, bevezetik a rendszerbe az eredményeket, bejegyzik a
rekordokat és elkészítik a pontversenyt


két állítóbíró: ők gyűjtik össze a versenyzőket az egyes versenyszámok
előtt, valamint ha egy versenyző nem jelent meg a hívásra, azt jelzi a
vezetőbírónak.
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egy visszahívó kötél kezelő



egy bemondó

A számítógépes technika fejlődésének köszönhetően bevezették a hihetetlen
pontosságú önműködő, elektronikus versenybíró berendezéseket. Ezenfelül a kézi
időmérés sem szűnt még meg a biztonság kedvéért, hiszen a gépek akármilyen
pontosan is mérnek, megeshet, hogy elromlanak. Így egy versenyző idejét három
különböző kézi időmérővel is mérik és/vagy félautomata időmérő berendezéssel
is, ennek köszönhetően többszörösen bebiztosított időmérés zajlik. Az úszók
szabályos célba érkezését pedig a fordulóbíró felügyeli. A fent említett okok miatt
a célbíró és a vezető célbíró pozíciókat megszüntették.
A versenybírók döntéseiket önállóan hozzák meg, egymástól függetlenül, kivéve,
ha a szabály másként rendelkezik.

4.4.2. Futambeosztások
A FINA az alábbiakban részletezve rendelkezett a rajthelyek elosztásáról az
olimpiai játékokra, világbajnokságokra és az egyéb FINA eseményekre
vonatkozólag:
„SW.3.1. Előfutamok
SW.3.1.1.
Valamennyi versenyzőnek a nevezési határidőt megelőző 12 hónap alatt elért
legjobb teljesítményét kell feltüntetni a nevezési lapon, a lebonyolító bizottság
pedig ezeket az időeredményeket állítsa sorrendbe. Azok a versenyzők, akiknek
nincs időeredménye, leglassúbbaknak tekintendők és a lista végére kerülnek. Az
azonos idővel a listára került versenyzők között, valamint, ha egynél több,
időeredménnyel nem rendelkező versenyző van, sorshúzással kell a sorrendet
eldönteni. A versenyzők pályabeosztása az SW3.1.2. pontban meghatározott
módon történjék. Időelőfutamokba az egyes versenyzőket a nevezési idők alapján,
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a következő módon kell beosztani:
SW.3.1.1.1.
Ha egyetlen időelőfutam van, az a döntőkre vonatkozó szabályok szerint állítandó
össze és a döntőkkel egy időben (versenyszakaszban) bonyolítandó le.
SW.3.1.1.2.
Ha két előfutam van, a leggyorsabb versenyző a második futamba kerül, a
következő leggyorsabb az elsőbe, az ezután következő leggyorsabb ismét a
másodikba, a következő leggyorsabb az elsőbe, és így tovább.
SW.3.1.1.3.
Ha három előfutam van, a leggyorsabb versenyző a harmadik futamba kerül, a
második leggyorsabb a második futamba, a harmadik leggyorsabb az elsőbe, a
negyedik ismét a harmadik futamba, az ötödik a másodikba, a hatodik az elsőbe, a
hetedik ismét a harmadikba, és így tovább.
SW.3.1.1.4.
Ha egy versenyszámban négy vagy több előfutam van, a három utolsó előfutamot
az SW3.1.1.3. pontban leírtak szerint kell összeállítani. Az utolsó három futamot
megelőző futamba kerüljenek a további leggyorsabb úszók; az utolsó négy
előfutamot megelőző futamba a fennmaradó versenyzők közül a leggyorsabbak
stb. A pályabeosztás minden egyes futamon belül a nevezési idők leszálló
sorrendjében, az SW 3.2.1. pont elvei szerint történjék.
SW.3.1.1.5.
Kivétel: ha két vagy több futam van valamely versenyszámban, a versenyzőket
úgy kell elosztani, hogy egy-egy futamba legalább három versenyző kerüljön, de
visszalépés esetén ez a szám kevesebb is lehet.
SW.3.1.1.6.
Ahol 10 pályás medence áll rendelkezésre és holtverseny van a 8. helyen az
előfutamban a 800m és az 1500m gyorsúszásnál, a 9-es pályát is lehet használni.
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Abban az esetben, ha három egyforma idővel rendelkeznek, akkor a 0-s pályát is
lehet használni.
SW.3.1.1.7.
Ahol nincs 10 pályás medence ott a SW 3.2.3. pontot kell alkalmazni.
SW.3.1.2.
Az 50 m-es versenyszámok kivételével a pályabeosztás olyan módon történjék
(miközben az 1-es pálya a rajthely felől nézve a medence jobb oldalán legyen),
hogy a leggyorsabb úszó, illetve csapat a középső pályára kerüljön, ha a pályák
száma páratlan; páros számú pálya esetén a 4-esen (8 pálya), illetve a 3-ason (6
pálya) ússzon a leggyorsabb versenyző. 10 pályás medencénél a leggyorsabb úszó
a 4-es pályára kerül. A következő leggyorsabb úszót az előbbinek a bal oldalára
kell beosztani, az ezután következő leggyorsabbat pedig a jobb oldalára, majd újra
balra és jobbra, felváltva, a nevezési idők alapján. Azonos idővel nevezett
versenyzők között a pályabeosztást sorsolással kell eldönteni, az előzőekben már
leírtak szerint.
SW.3.1.3.
Az 50 m-es versenyszámokban a versenyt akár az eredeti rajthelytől a
fordulófalig, vagy a fordulófaltól indulva a rajtoldalig úszva lehet teljesíteni, attól
függően, hogy a lebonyolító bizottság hogy dönt, figyelembe véve az olyan
tényezőket, mint a megfelelő automata időmérő berendezés elhelyezése, az indító
helye stb. A lebonyolító bizottság minden esetben még jóval az adott
versenyszámok rajtja előtt tájékoztassa minderről a versenyzőket. Tekintet nélkül
arra, hogy a számot melyik irányba ússzák, a pályabeosztásnál úgy kell eljárni,
mintha a rajt és a cél ugyanott volna.
SW.3.2. Elődöntők és döntők
SW.3.2.1.
Az elődöntők futamait az SW3.1.1.2. pontnak megfelelően kell összeállítani.
SW.3.2.2.
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Ahol nincs szükség előfutamokra, a pályabeosztást szintén az SW 3.1.2. pontban
ismertetett módon kell végrehajtani. Ha előfutamokat illetve középdöntőket
tartanak, a döntő pályabeosztása ugyancsak az SW3.1.2. pontban foglaltak szerint
történjék, de ennek alapját már az említett futamokban elért időeredmények
képezzék.
SW.3.2.3.
Amennyiben egyazon, vagy különböző előfutamban több, század másodpercre
megegyező eredmény születik, a nyolcadik vagy tizenhatodik helyen, a teendők
attól függnek, hogy 8 vagy 10 pályás medence áll rendelkezésre, ahol kell, ott
újraúszást kell elrendelni annak eldöntésére, hogy a megfelelő döntőbe ki
kerüljön. Az újraúszásnak egy órán belül kell megtörténnie, miután az érintett
versenyzők valamennyien befejezték előfutamaikat. Amennyiben újra azonos idők
születnek, az újraúszást meg kell ismételni.
SW.3.2.4.
Ha egy vagy több versenyző visszalép valamely elődöntőtől, illetve döntőtől,
tartalékot kell helyükre állítani, az előfutamokban elért időeredmények
sorrendjében. Az adott versenyszám vagy versenyszámok pályáit ilyenkor újra be
kell osztani, és erről pót rajtlistát kell kibocsátani. Ezen az SW 3.1.2. pontnak
megfelelően pontosan szerepeljenek a változtatások és a helyettesítések.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

Az úszóknak a rajt előtt 20 perccel már meg kell jelenniük a hívószobában, ahol
felállítják őket a bevonulási, illetve a beosztott úszósávok sorrendjének
megfelelően, továbbá leellenőrizik a felszerelést és az úszódresszt, hogy az a
FINA által előírt szabályoknak megfelelő-e.
Egyéb versenyeken a pályabeosztást akár sorsolással is eldönthetik, ez a
megrendezett verseny jellegétől és céljától függ, valamint a szervező bizottság
véleményén.
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4.4.3. Rajtok
A rajtok elugrással történnek a gyors-, a mell- és a pillangóúszásban. A rajtkőre
való

fellépést

megengedő

hosszú

sípszó

után

az

olimpiai

játékok,

világbajnokságok és más FINA rendezvények alkalmával a következő
vezényszónak –elkészülni- angolul kell elhangoznia (Take your marks). Az úszó
elhelyezkedik, egyik lábával a rajtkő peremén támaszkodik, a kezeit még nem
állíthatja be a végleges indulás pozícióba. Amikor az indítóbíró úgy látja, hogy
mindenki mozdulatlan, tehát elkészült, akkor hangzik fel a rajtjel, amely megadja
az engedélyt a futam megkezdésére.
A hátúszásnál és a vegyes váltóknál a rajt a vízből történik. Az első hosszú
sípszóra a versenyzők azonnal be ugranak a vízbe (SW 2.1.5.), a második hosszú
sípszóra időhúzás nélkül elhelyezkednek a rajthelyen (SW 6.1.). Ezt követően
szólal meg a felkészülésre figyelmeztető hang, majd az indulást jelző rajtjel.
Az egy rajt szabály bevezetése előtt egy kissé igazságtalan szabály volt életben,
miszerint ha az egyik úszó kiugrik a rajtjel előtt, visszahívják a helyére. Ha ezt
követően kiugrik, akkor kizárják, de ha véletlen nem ő ugrik ki, hanem egy másik
úszó, akkor azt az úszót zárják csak ki, aki másodszorra kiugrott.
Ezt változtatták meg a következőképpen 2000-ben:
„SW.4.4.
Minden olyan úszót, aki a rajtjel elhangzása előtt indul, ki kell zárni. Ha a rajtjel
elhangzik, mielőtt a kizárás megtörténhetett volna, a versenyszámot folytatni kell,
és a vétkest vagy vétkeseket a versenyszám befejezése után kell kizárni. Ha a
kizárás a rajtjel elhangzása előtt megtörténik, a rajtjelet nem szabad megadni, a
versenyben maradt személyeket vissza kell hívni. A versenyelnöknek meg kell
ismételnie a rajt előtti hosszúsípszót (hátúszásnál csak egyet), mint a SW 2.1.5. –
nél.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

1998 és 2000 között a szervezőknek szabadkezet adtak a döntésre, hogy
28

meghatározzák, hogy az egy vagy a két rajt szabályt alkalmazzák-e az adott
versenyen. Az egy rajt szabály nagyban megkönnyítette a média közvetítések
munkatársainak a dolgát, ugyanis így sokkal behatárolhatóbb, kiszámíthatóbb lett
az egyes úszó futamok rajtolási időpontja és időtartama.

4.4.4. A versenyfutam lebonyolítása
Minden egyes egyéni számot külön-külön kell megtartani. Az úszó eredménye
csak akkor lehet érvényes, ha az egész távot teljesítette. Azon a pályán kell, hogy
befejezze a versenyző az adott futamot, amelyiken elkezdte. Ha egy versenytársát
keresztbehúzással vagy más fajta módon akadályozza, akkor kizárják a
versenyből. Ha egy versenyzőt a verseny alatt vagy azt követően kizárnak, azt fel
kell tüntetni a hivatalos jegyzőkönyvben eredmény és helyezési szám nélkül. A
pályaelválasztó kötélen húzódzkodni tilos, továbbá a versenyző nem alkalmazhat
vagy viselhet semmiféle olyan eszközt, ami növelné a sebességét a versenyközben
vagy javítaná a vízfekvését (úszóhártyás kesztyű, uszonyok, ragasztószalag pedig
csak a FINA engedélyével). Úszószemüveg használata megengedett. Ha egy úszó
bent tartózkodik a medencében egy másik versenyszám közben, de ő nem
versenyzik, kizárásra kerül a saját versenyszámából. A gyorsúszó számokban,
valamint a váltó úszás gyorsúszó részében a versenyző a verseny közben viszont
leléphet a medence aljára a kizárás veszélye nélkül, de lépnie nem szabad.
A LEN és a FINA szabályai között a futambeosztásokkal kapcsolatosan
felfedezhető

nagy

egy

különbség.

Míg

a

LEN

versenyein

minden

versenyszámban, kivéve a 800 m és 1500 m gyorsúszást és váltóversenyeket, akár
négy versenyző is indulhat az előfutamokban ugyanazt az országot képviselve, ám
a középdöntőkbe már csak a két legjobb versenyző juthat tovább még akkor is, ha
mind a négy úszó ugyanabból az országból a versenyszám első négy helyén
végezne. A FINA versenyeken ezzel ellentétben csak a két legjobb idővel
rendelkező atléta indulhat el ugyanabban a versenyszámban egy országot
képviselve.
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4.4.4.1. Forduló
„SW.10.4.
Valamennyi versenyszám fordulójánál az úszónak fizikailag kapcsolatba kell
kerülnie a medence végével. A forduló a falnál kell, hogy történjen, tilos a
medence fenekéről elrugaszkodni, illetve azon lépéseket tenni.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

4.4.5. Váltóversenyek
Minden váltócsapatnak négy főből kell állnia, a négy főnek ugyanahhoz a
nemzethez kell tartozniuk. Futam közben szabályos váltás akkor történik, ha az
indulni készülő versenyző lába, csak akkor hagyja el a rajtkövet, amikor a vízben
lévő társa már megérintette a medence falát. Ha előbb rugaszkodna el, a csapat
kizárásra kerül. Abban az esetben, amikor váltót zárnak ki, a részidők a kizárt
versenyző eredményéig hivatalosnak tekinthetőek és jegyzőkönyvezhetőek. A
csapat épp nem versenyben lévő egyetlen úszója sem tartózkodhat a vízben csak is
akkor, amikor az ő résztávját kell úsznia. Ebben az esetben is kizárással sújtják a
csapatot, ha ezt megszegik. Az az úszó, aki éppen befejezte a versenytávját,
köteles a medencét a lehető leggyorsabb módon elhagyni úgy, hogy ne
akadályozza semelyik másik versenyzőt. Ha mégsem, így történne, az adott
csapatot kizárják, az akadályozott csapat pedig a versenyelnök döntése alapján
újra úszhatja a versenyszámot a következő futamban. Ha pedig az eset az utolsó
futamban vagy a döntőben fordul elő, akkor pedig újraúszhatják még egyszer a
döntőt követően. A váltó csapat beosztására vonatkozó szabály a következő:
„SW.10.13.
A váltócsapat tagjainak nevét és úszásuk sorrendjét a versenyszám előtt meg kell
adni. Egy váltótag ugyanazon váltószámban csak egyszer úszhat. A váltó
tagjainak összetétele az előfutamban és a döntőben más lehet, feltéve, hogy a
váltó tagjai azok közül kerülnek ki, akiket szövetségük az adott versenyre
szabályosan benevezett. A nevezésben megadott sorrendtől eltérő úszás a váltó
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kizárását vonja maga után. Váltótag helyettesítése csak orvosilag igazolt
sürgősségi esetben lehetséges.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

4.4.6. Világrekordok
„SW.12.1.
50 m-es medencében nyilvántartott világrekordok a következő távokon és
úszásnemekben kerülnek nyilvántartásra férfiaknál és nőknél:
Gyorsúszás: 50, 100, 200, 400, 800 és 1500 m
Hátúszás: 50, 100 és 200 m
Mellúszás: 50, 100 és 200 m
Pillangóúszás: 50, 100 és 200 m
Vegyesúszás: 200 és 400 m
Gyorsúszó váltó: 4x100 és 4x200 m
Vegyesúszó váltó: 4x100 m.

SW.12.2.
25 m-es medencében világrekordokat a következő távokon, úszásnemekben
tartanak nyilván férfiak és nők részére:
Gyorsúszás: 50, 100, 200, 400, 800 és 1500 m
Hátúszás: 50, 100 és 200 m
Mellúszás: 50, 100 és 200 m
Pillangóúszás: 50, 100 és 200 m
Vegyesúszás: 100, 200 és 400 m
Gyorsúszó váltó: 4x100 és 4x200 m
Vegyesúszó váltó: 4x100 m.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}
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A világrekordok bejegyzése csak abban az esetben történhet meg, ha a medence
minden egyes pályájának méretét leellenőrizték, az arra kijelölt hivatalos
szakember hitelesítette azt (a mozgatható válaszfalakkal ugyanígy kell eljárni). A
világcsúcsok felállítása csak akkor érvényes, ha az úszó a FINA által
engedélyezett úszódresszt vagy úszónadrágot viselte, valamint édesvízben úszott
(tenger vagy óceán nem elismerhető). A világrekordok hitelessége csak
elektromos

időmérő

berendezés,

illetve

félautomata

időmérő

szerkezet

használatakor elfogadható. A második szerkezet eredménye csak akkor lehet
hiteles, ha az automata időmérő szerkezet elromlott és nem mért.
Bármely váltó első tagjának eredménye világrekordként elismerhető és az
eredmény még akkor is életben marad, ha utána a csapat kizárására kerül sor,
feltéve, hogy a szabálytalanság az után történt, hogy az első úszó befejezte a
résztávját. Az egyéni résztávos világrekord kísérletet az úszónak vagy az ő
menedzserének, vagy az edzőjének előre be kell jelentenie a versenybírónak a
versenyszám előtt, így a versenybíró külön tudja mérni automata időméréssel az
úszó adott résztávját.
Minden rekord, amelyet az olimpiai játékokon, világbajnokságokon vagy
világkupákon értek el, automatikusan hitelesnek számítanak.
„SW.12.8.
A

világcsúcsokat

nyilvántartani.

1/100

Azokat

(két
az

tizedes)

másodpercnyi

időeredményeket,

amelyek

pontossággal
a

kell

világcsúccsal

századmásodpercre egyeznek, csúcsbeállításként kell jegyzékbe venni, és annak
elérője a „Társ világrekorder" címre tarthat igényt. Világcsúcsként csak a verseny
győztesének eredménye terjeszthető be hitelesítésre. Ha egy világrekordot
eredményező versenyben holtverseny alakult ki, mindkét versenyző „győztesnek”
tekintendő.
SW.12.12.
A csúcsok hitelesítését a FINA által erre a célra rendszeresített nyomtatványon a
verseny szervezőit, illetve lebonyolítóit ellenőrző szövetségnek kell kérnie, és alá
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kell azt írnia a versenyző nemzetisége szerint illetékes szövetség hivatalos
képviselőjének is, hogy együttesen igazolják a szabályok teljes betartását,
beleértve a negatív doppingvizsgálati eredményt (DC.5.3.2.). A nyomtatványt a
FINA főtitkárához az eredmény elérésétől számított 14 napon belül el kell
juttatni.”
{forrás:http://budapestiuszoszovetseg.hu/wpcontent/uploads/2013/02/FINASW.pdf}

A jelenleg érvényben lévő világrekordok listája versenyszámonként:
FÉRFIAK:
50 gyors: Cesar Cielo (brazil) – 20.91, 2009
100 gyors: Cesar Cielo (brazil) – 46.91, 2009
200 gyors: Paul Biedermann (német) – 1:42.00, 2009
400 gyors: Paul Biedermann (német) – 3:40.07, 2009
1500 gyors: Sun Jang (kínai) – 14:31.02, 2012
100 hát: Aaron Peirsol (amerikai) – 51,94, 2009
200 hát: Aaron Peirsol (amerikai) – 1:51,92, 2009
100 mell: Adam Peaty (brit) – 57.92, 2015
200 mell: Akihiro Jamagucsi (japán) – 2:07,01, 2012
100 pillangó: Michael Phelps (amerikai) – 49,82, 2009
200 pillangó: Michael Phelps (amerikai) – 1:51,51
200 vegyes: Ryan Lochte (amerikai) – 1:54.00, 2011
400 vegyes: Michael Phelps (amerikai) – 4:03,84, 2008
4x100 gyorsváltó: Egyesült Államok – 3:08,24, 2008
4x200 gyorsváltó: Egyesült Államok – 6:58,55, 2009
4x100 vegyes váltó: Egyesült Államok – 3:27,28, 2009
NŐK:
50 gyors: Britta Steffen (német) – 23.73, 2009
100 gyors: Britta Steffen (német) – 52,07, 2009
200 gyors: Federica Pellegrini (olasz) – 1:52,98, 2009
400 gyors: Katie Ledecky (amerikai) – 3:58,37, 2014
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800 gyors: Katie Ledecky (amerikai) – 8:11,00, 2014
100 hát: Jemma Spofforth (brit) – 58,12, 2009
200 hát: Missy Franklin (amerikai) – 2:04,06, 2012
100 mell: Ruta Meilutyte (litván) – 1:04,35, 2013
200 mell: Rikke Möller Pedersen (dán) – 2:19,11, 2013
100 pillangó: Dana Vollmer (német) – 55,98, 2012
200 pillangó: Liu Zige (kínai) – 2:01,81, 2009
200 vegyes: Ariana Kukors (amerikai) 2:06,15, 2009
400 vegyes: Je Siven (kínai) – 4:28,43, 2012
4x100 gyorsváltó: Ausztrália – 3:30,98, 2014
4x200 gyorsváltó: Kína – 7:42,08, 2009
4x100 vegyes váltó: Egyesült Államok – 3:52,05, 2012
{forrás:http://index.hu/sport/station/2015/04/30/a_caparuha_stigmajat_meg_mindig
_viseli_az_uszas/}

5. Összefoglalás
Az úszás több száz éves múltja során rengeteg változáson ment keresztül mind a
versenysport kialakulásáig és a versenysport kezdetétől napjainkig. A változások
napjainkban is folyamatosak.
Az úszás történelmi áttekintése nagyszerűen kimutatja, hogy a technika
fejlődésével igenis gyarapodott az úszóversenyek és az úszásnemek száma, sőt ez
napjainkban is folyamatosan fejlődik (pl. 2012-ben a chartres-i rövidpályás
európa- bajnokságon bevezették a mix váltót, amelyben a két férfi és két nő alkot
egy váltócsapatot).
Megjegyezem, hogy 2014 decemberében a dohai rövidpályás világbajnokság
alkalmával újabb szabályváltozásokat és technikai vívmányokat vezettek be. Ilyen
volt például a hátúszó lépcső, amely segíti a versenyzők rajtolását a hátúszásban.
Vagy említhetném még a versenypályák aljára kivetített időmérőt, melynek
köszönhetően az úszók követni tudják a verseny közben is az idejüket.
Ezen vívmányokat, valamint az úszók és az edzők által feltalált újításokat
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igyekezett a nemzetközi szövetség követni és legalizálni az új rekordok és a
sportág fejlődése érdekében.
A fejlődés során a legnagyobb változásoknak tekinteném az egy rajt szabály
bevezetését, a delfin mozgás megengedését a mellúszásban a guruló technika
megjelenésekor, valamint a lehúzás nem egyidejű kar és lábtempó bevezetését.
A legnagyobb technikai találmány egyértelműen a cápadressz volt, mely 20072009 közötti időszakra tehető. Ezt a szakirodalom szuperdressz korszaknak
jegyzi. A versenyzők ebben az időszakban sorra döntötték meg a világrekordokat,
volt, hogy egy nap kétszer is sikerült újraírni a csúcsidőket.
Így kijelentem, hogy mindkét hipotézis beigazolódott. A második hipotézis
kiegészítéseként azonban megjegyezem, hogy természetesen előfordul, hogy a
szabályhozók létrehoznak új szabályokat, de az esetek többségére megállapítható,
hogy a szükségszerű változásra utaló jelek a medencében tűnnek fel elsőként.
Ellenpélda lehet még, hogy az úszók érdekében szabályoznak le valamit (így volt
ez az 1956-os szabály bevezetésénél, amikor megszabták, hogy az úszónak
minden karcsapásnál meg kell törnie a víz felszínét levegőért).

6. Köszönetnyilvánítás
Itt szeretném megköszönni konzulensemnek, Dr. Tóth Ákosnak segítő
munkásságát

és

jó

tanácsait,

aminek

köszönhetően

elkészíthettem

a

szakdolgozatomat. A Testnevelési Egyetemen és a Magyar Úszó Szövetségben
végzett állhatatos munkavégzése mindig példaértékű volt számomra. Az egyetemi
éveim alatti tevékenységeimhez való támogató hozzáállásáért pedig külön hálás
köszönet illeti. Követendő példát leltem még a Testnevelési Egyetem Úszás és
Vízi Sportok Tanszék munkatársainak mindig igényes munkájában, mely erős
motivációként szolgált számomra az évek során. A szakdolgozatom elkészítéséhez
még további köszönettel tartozom a FINA hivatalos képviselőinek (bírók,
sportvezetők), akik szintén bíztattak a dolgozat elkészítésében és segítőkészen
álltak rendelkezésemre.
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2013-2017-es időszakra vonatkozó szabályok – Az úszás nemzetközi
versenyszabályai
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8. Melléklet

1. Barlangrajzok az őskorból, az
Úszók barlangja

2. Ősi barlangrajz a Kebir sivatagból

3. 1896 - Athéni Olimpiai Játékok

4. Athéni Olimpiai Játékok plakátja (1896)

5. 1900 – Úszóverseny a Párizsi Olimpiai Játékokon
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6. Párizsi Olimpiai Játékok
plakátja (1900)

7. 1904 - St. Louis-i Olimpiai Játékok

8. Az 1908-ban megalakuló FINA
plakátja napjainkban

9. 1912-es olimpiai résztvevő csapat
úszódresszei

10. Az 1908-as olimpiai
medence a stadionban
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11. A brit 4X100m
gyorsúszó csapat az
1912-es olimpián

12. Antwerpeni Olimpiai Játékok, a háború utáni első olimpia

13. 1924 – Párizs, 8000
nézős uszoda, 50m-es
medence először a
történelemben úszósávokkal

14. Az egykori 1936-os olimpia
helyszínéül szolgáló medence
napjainkban, elhanyagolva
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15. 1935- Ausztrália, kinti
medence

16. 1940-es olimpiát eltörölték
a II. világháború miatt

17. 1944-ben London az Olimpiai Játékok ideje alatt
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18. 1948 London,
olimpiai
úszómedence

19. 1952-es
olimpiai
medence
fénykorában

20. 1952 –
Helsinki, szintén
egy elhagyatott
olimpiai
medence
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21. Az 1956-os melbourne-i uszoda kívülről-belülről

22. Furukawa, japán úszó – víz
alatt úszta le majdnem a teljes
távot az Melbourne-i Olimpián a
200 méteres mellúszásban

23. 1960 – 4X100m vegyes váltó
szám először szerepel az olimpiai
programban, a képen az amerikai
győztes csapat látható
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24. 1964 – Tokió, az olimpiai plakát

25. 1972 – München, Mark Spitz 7
olimpiai aranyérmével

26. 1976 – Montreal, NDK-s úszónők és a doppingbotrányok korszaka

27. TV közvetítés az Olimpiáról, Vladimir Salnikov győzelme

28. Los
Angeles-i
uszoda
(1932, 1984)
ugyanazon a
helyen
tartották a
két viadalt

29. Amerikai női 4x100m gyorsváltó győztes csapat (Los Angeles 1984)

30. Amerikai 4X200m gyorsváltó győztes csapat, Jeff Float 80%-os süket úszó az
épekkel együtt versenyzett
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31. 2000-2015 közötti világcsúcsok száma és eloszlása

32. 2014 –Doha,
Hátúszó rajtlépcső

33. 2014 –Doha, Időmérő
berendezés a medence alján
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