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YÜZME HAVUZU ÖLÇÜLER

KULVAR İŞARETLERİNİN VE HEDEFLERİN GENİŞLİĞİ

A

0,25m + 0,5m

BİTİŞ DUVARI HEDEFLERİNİN BOYU

B

0,50 m

BİTİŞ DUVARI HEDEFLERİ MERKEZİNE OLAN DERİNLİK

C

0,30 m

ARTI İŞARET ÇİZGİSİ BOYU

D

1,00 m

YARIŞ KULVARININ GENİŞLİĞİ

E

2,50 m

KULVAR ÇİZGİSİNİN SONUNDAN BİTİŞ DUVARINA KADAR OLAN MESAFE F

2,00 m

DOKUNMA PANELİ

2,40 m x 0,90 x 0,01

G
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FR 2.1 UZUNLUK
FR 2.1.1 Havuzun boyu 50 metredir. Eğer başlangıç kısmında veya ona ek olarak dönüş kısmında
otomatik resmi ekipmanların dokunma panellerinden kullanılıyorsa, iki panelin arasında gerekli olan
mesafeyi sağlayabilmek için havuzun 50 metre uzunluğa sahip olması gereklidir.
FR 2.1.2 Havuzun eni 25 metredir. Başlangıç kısmında veya ona ek olarak dönüş kısmında otomatik
resmi ekipmanların dokunma panelleri kullanılıyorsa iki panelin arasında gerekli olan mesafeyi
sağlamak için havuzun eni 25 metre olmalıdır.

FR 2.3 DERİNLİK
Başlangıç bloklarına sahip olan havuzlar için gerekli olan ölçüler ise şöyledir; bitiş duvarından itibaren
bir metreden en az altı metreye dek uzayan; en az 1.35 metre derinlik. Diğer havuz tiplerinde ise en az
1.0 metre ölçüsü gereklidir.
FR 2.4 DUVARLAR
FR 2.4.1 Bitiş duvarları biribirine paralel olmalı ve yüzme yönüne dik açılar oluşturacak biçimde katı
maddeden yapılmış olmalıdır. Ayrıca, su yüzeyinden 0.8 metre derine dek uzanan ve kaygan olmayan
yüzeylere sahip olmalı sporcunun tehlikeye imkan bırakmayacak biçimde kendisine dokunup geri
gitmesini sağlayabilecek olanağı verebilmelidir.
FR 2.4.2 Havuz boyunca dinlenme yerlerinin olmasına izin verilmektedir; bu yerler suyun yüzeyinden
1.2 metreden daha az derine gidemez. Ve 0.1 ila 0.15 metre genişliğinde olabilir.
FR 2.4.3 Oluklar havuzun dört duvarında da yer alabilir. Eğer bitiş duvarı olukları mevcutsa, bunlar su
yüzeyinden 0.3 metre yukarıda, dokunma panellerine ek olabilmeye izin verecek biçimde yer almalıdır.
Bu oluklar uygun biçimde bir kafes ya da mazgalla kapatılmış olmalıdır.
FR 2.5 Kulvaralar en az 2.5 metre genişliğinde olmalı ve ilk kulvar ile son kulvar arasında 0.2 metre
genişlik bulunmalıdır.

FR 2.6 KULVAR HALATLARI
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FR 2.6.1 Kulvar halatları yüzme yönü boyunca devam etmeli ve bitiş duvarlarının içinde yer alan
demirler ile her bir bitişe iyice tutturulmuş olmalıdır. Her kulvar ipi en az 0.05 metre ve en çok 0.15
metre çapa ve havuzun bir ucundan diğerine uzanan dubalara sahip olmalıdır. Her kulvar arasında
birden fazla halat yer almamalıdır. Kulvar iplerinin sıkıca tutturulmuş olması da çok önemlidir.
FR 2.6.2 Havuzun her bitiş duvarından 15 metre çizgileri diğer dubalardan açık ve net biçimde
ayrılabilecek bir renge sahip olmalıdır.
FR 2.6.3 50 metrelik havuzların dubaları 25 metre yi ifade eden diğer dubalardan ayrılabilecek farklı bir

renge sahip olmalıdır.
FR 2.6.4 Kulvar numaralarının yumuşak yapıdaki göstericileri kulvar halatlarının üzerinde, havuzun
başlangıç ve dönüş kısımlarında yer alabilir.

FR 2.7 BAŞLANGIÇ PLATFORMLARI
Başlangıç platformları sağlam olmalı ve yaylanıyormuş hissi vermemelidir. Platformun sudan yüksekliği
0.5 ila 0.75 metre arasında yer almalıdır. Platformun yüzey alanı en az 0,5.0,5 metre olmalı ve kaygan
olmayan bir madde ile kaplı bulunmalıdır. Maksimum eğim derecesi %10’dan fazla olamaz. Platform,
start ile birlikte yüzücü harekete geçtiğinde kendisine yaylanıyormuş hissi vermemelidir. Eğer start
platformu 0.04 metreyi geçerse her bir kenarda 0.01 metre ve önde de 0.4 metre genişlikte yaylanmalar
oluşur ve bunlar platformun yüzeyini 0.03 metre keser. Start hareketi için tutma yerleri başlangıç
platformlarına monte edilebilir. Geri hareketi için olanlar ise dik ve yatay olarak su yüzeyinden 0.3 ila
0.6 metre yukarıya yerleştirilmelidir. Bu kısımlar, bitiş duvarına paralel özellikte olmalı ve bitiş duvarının
ötesine çıkıntı oluşturmamalıdır. Bitiş duvarından 1.0 ila 6.0 metre uzağa dek suyun derinliği başlangıç
platformlarının yerleştirildiği yerden itibaren en az 1.35 metre olmalıdır. Elektronik okuma bordları
blokların altına yerleştirilebilir. Panolarda yanıp sönme işlemine izin verilmemektedir. Geri dönüş işlemi
başladığında bu esnada şekiller hareket etmemelidir.
FR 2.8 NUMARALANDIRMA
Her başlangıç bloğu dört taraftan da açık ve net biçimde görülecek gibi numaralandırılmalıdır. Bir nolu
kulvar, başlangıç tarafından yüzme yönüne doğru bakarken sağ tarafta yer almalıdır. Ancak 50 metrelik
yarışmalar ters yönden başlayabileceğinden bu kural o tür karşılaşmalarda geçersiz olmaktadır.
Dokunma panelleri üst kısımdan da numaralandırılabilir.

FR 2.9: GERİ DÖNÜŞ İŞARETLERİ
Havuzun bir ucundan diğerine uzanan bayraklı halatlar su yüzeyinden en az 1.8 en fazla 2.5 metre
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yukarıda ve her bitiş duvarından 5 metre uzağa sabit standartlar çerçevesinde yerleştirilmelidir.
Havuzun her iki tarafına da açık işaretler konmalı ve mümkün olduğu yerlerde her bitiş duvarı ile kulvar
halatının arası 15.0 metre olmalıdır.

FR 2.11 SU SICAKLIĞI
Su sıcaklığı 25 ila 28 santigrat derece olmalıdır. Yarışma süresince havuz suyu sıcaklığı belli bir
seviyede tutulmalı herhengi bir değişime izin verilmemelidir. Pek çok ülkede zorunlu olarak uyulması
gereken sağlık kuralları uyarınca dalga veya turbulans yaratmadan havuzun temizlenme işlemi sürebilir.

FR 2.12 IŞIKLANDIRMA
Işık yoğunluğu başlangıç platformları üzerine ve dönüşlere 600 lux’ten daha az gelmemelidir.

FR 2.13 KULVAR İŞARETLERİ
Kulvar işaretleri koyu, yüzeye zıt bir renkte olmalı ve her kulvarın merkezinde; havuzun tabanına
yerleştirilmiş olmalıdır.
Genişlik: En az 0.2 metre en çok 0.3 metre
Uzunluk: 50 metre uzunluktaki havuzlar için 46.0 metre
25 metre uzunluktaki havuzlar için 21.0 metre
Her kulvar çizgisi bitiş duvarından 2.0 metre sonra bitmeli ve 1.0 metre uzunluğu ve 1.0 metre eninde
belirgin bir biçimde kulvar çizgisini kestiği gibi kesmelidir. Hedef çizgileri bitiş duvarlarında yada
dokunma panellerinde yer almalı bunlar her kulvarın merkezinde kulvar çizgileriyle aynı genişliğe sahip
olmalıdırlar. Bu uzunluklar havuzun yüzeyine kenardan taşmayacak biçimde aşılabilir. 0.5 metre
uzunluğundaki kross çizgisi su yüzeyinden 0.3 metre aşağıda yer almalıdır ve kross çizgisinin merkez
noktasına doğru ölçülür.
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