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A PÁLYAHITELESÍTÉS SZEMPONTJAI (OB I) 

 
1. A VB a VSZ 43. pontja alapján a sportszervezet kérelmére köteles a pályahitelesítési 

eljárást lefolytatni, megfelelés esetén Pályaalkalmassági Engedélyt kiadni.  

2. A Pályaalkalmassági Engedély 3 bajnoki szezonra érvényes, második, harmadik évre a 

megfelelést tanúsító rendező sportszervezeti nyilatkozattal. 

3. Központi, budapesti uszodák esetén elegendő egy központi Pályaalkalmassági Engedély 

másolat csatolása az egyedi sportszervezetenkénti eltéréseket tartalmazó 

engedélykérelmez. 

 

Nevezésük mellékleteként az OB I-es sportszervezetek be kell nyújtsák a pályaválasztói 

mérkőzéseik színhelyére vonatkozó érvényes pályaalkalmassági engedélyt vagy az alábbi 

adatokat minimálisan tartalmazó pályahitelesítési kérelmet: 

 

a) A medence és a pálya vázlatos rajza, a kispadok, a zsűri asztal, a gólbírók helyeivel, a 

játékvezetői sáv helyzetével és méreteivel, a közönségtől elzárt terület bejelölésével a 

kispadoktól, zsűri asztaltól, gólbíróktól, a játékvezetők részére biztosított sávtól mért 

távolságokkal. A közönség elhelyezkedése a VIP, a sajtó részére elkülönített helyek 

bejelölése. 

b) A Vodafone 3x1 méteres molinója a nézőkkel szembeni oldalon jó látható módon történő 

elhelyezése, a pontos hely vázlatszerű, a fő tájékozódási pontoktól mért távolságok 

bejelölésével. 

c) A játéktér alaprajzát méretekkel és jelzésekkel FINA WP 1.2, 1.4, 1.6 és alapján. A pálya 

oldalhatára a medence, vagy kihúzott bójasor. Az alapvonal távolsága a medence falától. 

d) A víz mélysége. Változó mélység esetén az azonosításhoz szükséges adatokkal. 

e) Az elektromos időmérő szerkezet működési módja (visszaszámláló a javasolt), a tartalék 

időmérő megléte. 

f) A negyed végét és a támadási idő végét jelző kürt eltérő hangja. 

g) A megvilágítás erőssége. ( Legalább három helyen mérve. ) 

h) A medence szélén az előírt jelzések kivitelezési módja. Fix rúd, balesetveszélyes, ezért 

nem elfogadható. 

i) A labda légnyomását ellenőrző nyomásmérő megléte. 

j) Nyilatkozat a játékvezetői sávban lévő balesetveszélyes tárgyakról. 

k) A biztonsági előírások figyelembevételével elhelyezhető maximális nézőszám. 

l) A vendégcsapat öltöző helye, felszereltsége, zárhatósága, értékmegőrzés módja. 

m) A versenybírói öltöző helye, elkülönítettsége, felszereltsége, zárhatósága, az 

értékmegőrzés módja. 

 

 

 


