
 
 
 
Jarní  cena Neratovic  v záchranářských disciplínách 2014 
 
pořadatel:  MS VZS ČČK Neratovice 
datum: 29.března 2014, sobota                                   místo:  plavecký bazén Neratovice 
prezentace :  7:45- 8:15    rozměry bazénu: 25m x 12,5 m  , 6 drah   
rozplavání :  8:15 - 8:50                                       časomíra: ruční 
závody:   9:00 - 15:30                           
      Rozpis závodů : 
Pořadí disciplín: 

1- 25m  tažení prázdného modelu          vložený  pro    10let a mladší 
2- 100m tažení modelu s pásem a ploutvemi         muži a ženy 2003 a starší      
3-  50m kombinovaně   25m Kraul +25m Z nohy        vložený  pro    10let a mladší 
4-  50 m záchrana modelu                     muži a ženy 2003 a starší                 
5- 4x25m  štafeta záchrana modelu                              
6- 10m  pod  vodou  vylovit  kroužek a  doplavat do 25m    vložený   pro  10let a mladší 
7- 100m záchranný polohový závod                                               muži a ženy 2003a starší 
8- 50m s nasazením ploutví a záchranného pásu                             muži a ženy 2003 a starší              
9-  4x25m  štafeta se záchranným pásem      

 
Popis  disciplín :  
1) 25m  tažení prázdného  modelu - vložený  pro 10let a mladší  - startuje se z protější strany 
bazénu z vody s prázdným modelem. Závodník správnou technikou tažení modelu doplave k cílové stěně 
bazénu. 
Posuzování:          - topení a správná technika tažení modelu ( viz správná technika tažení modelu ) 
                               - ztráta kontaktu s modelem před dotknutím cílové stěny - diskvalifikace 

 
2)  100m tažení modelu s pásem a  ploutvemi ( 100m Manikin Tow with Fins ) – startuje se z 
bloku, plave se  50m volný styl s ploutvemi,potom je třeba se nejprve dotknout rukou stěny a poté zapnout 
model do pásu v 5m pásmu od obrátky, obličejem nad hladinu. Potom 50m úsek  táhnout panáka tak ,aby voda 
netekla přes obličej a bylo natažené lano.Při obrátce se může model potopit, ale jen v 10-ti m pásmu. Po 10-ti 
metrech musí být lano natažené a modelu nesmí téci voda přes obličej. Závod  končí dotykem závodníka na 
stěnu. Závodník musí doplavat minimálně s jednou nazutou ploutví. 
Posuzování :          -  před převzetím  panáka nedotknutí obr. stěny  5sekund penalizace 
                           - při okamžitém nepuštění modelu doprovodem po doteku závodníka stěny + 5sekund penal. 
                                - ztráta kontaktu s modelem před dotknutím cílové stěny - diskvalifikace 
                               - nedotknutí se obrátkové stěny jakoukoliv částí těla  - diskvalifikace 
                               -  nenatažené  lano  pásu + 5 sekund penalizace 
                               - ztráta obou ploutví - diskvalifikace 
Na obrátce při 75m se nepovažuje za diskvalifikaci potopení modelu obličejem dolů, vypadnutí modelu ze 
zapnutého pásu – model musí být do pásu znovu nasazen nebo nasunut i bez odepnutí. Po 10m od obrátkové 
stěny jsou již hodnoceny tyto chyby. 
 
3)  50m kombinovaně   25m Kraul celý + 25m Znak nohy vložený  pro 10let a mladší - 
startuje se z bloku, plave 25m kraulem k obrátkové stěně, po doteku si převezme destičku a plave znakové nohy 
a destičku drží oběma rukama na břichu 25m k cílové stěně. Destičku lze pustit 1 rukou max. 5 m před cílem. 
Dohmat se hodnotí jakoukoliv částí těla. 
 
4) 50 m záchrana modelu ( 50 m Manikin Carry) –  po startu z bloku plave závodník 25m volným 
způsobem . Před obrátkou  se zanoří pro ponořený model. Model je zcela naplněn vodou a leží na zádech na dně 
a jeho nohy se dotýkají obrátkové stěny. Po zanoření se závodník nemusí dotknout obrátkové stěny a s modelem 
se musí vynořit do vzdálenosti  5m od obrátkové stěny, model musí být táhnut k cílové  stěně a během tažení 
modelu musí být použita správná technika tažení. V cíli se počítá dotek závodníka  na cílovou stěnu.    
Kategorie 2002-2003 plave s ploutvemi. 
Posuzování:         - topení modelu ( viz správná technika tažení modelu ) 
                             - ztráta kontaktu s modelem před dotknutím cílové stěny - diskvalifikace 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5) 4x25m štafeta záchrana modelu ( 4x25m Manikin Relay) – Před startem závodu musí být 
všichni závodníci již ve vodě. Startuje se z vody se zcela naplněným modelem, po doteku na obrátkovou stěnu  
rukou lze předat model dalšímu členovi družstva, který se musí držet obrátkové stěny a pouští se, až se soutěžící 
před ním dotkne stěny. Při předání bez předchozího dotyku je družstvo diskvalifikováno. Při všech obrátkách 
(předávkách) nesmí být ztracen kontakt s modelem a posuzuje se správná technika tažení ( topení modelu ). 
Všichni závodníci setrvají ve vodě a opouštějí svou dráhu a bazén až na písknutí rozhodčího  
Posuzování:            - topení modelu ( viz správná technika tažení modelu ) 
                                - ztráta kontaktu s modelem před dotknutím cílové stěny - diskvalifikace 
                                - nedotknutí se na obrátkové stěně před předáním modelu dalšímu závodníkovi – diskv. 
                                - nesetrvání v dráze do písknutí rozhodčího po skončení závodu - diskvalifikace 

 
6)  10m  pod vodou vylovit  kroužek a doplavat do 25m - vložený pro 10let a mladší - 
startuje se z protější strany bazénu z bloku. Po skoku plave závodník 10m pod vodou, kde vyloví barevný 
kroužek ze dna a s ním doplave k cílové stěně 25m délky. 
 
7)  100m záchranný polohový závod ( 100m Rescue Medley) – po startu plave závodník 50m 
volný způsob. Po 50 metrech se na obrátce potopí a musí uplavat vyznačený úsek (12,5 -15m ) pod vodou 
k ponořenému modelu, který vytáhne v 5-ti metrovém pásmu  a plave zbývající úsek  s modelem. Na obrátkové 
stěně se závodník  musí dotknout stěny. V 5-ti metrovém úseku na obrátce se může model ponořit, nesmí s ním  
být však ztracen kontakt a závodník se smí postavit na dno bazénu. V době tažení  musí být zajištěna po většinu 
doby správná technika tažení modelu.  
Kategorie 2002-2003 plave s ploutvemi 
Posuzování:            - topení modelu ( viz správná technika tažení modelu ) 
                                 - 1.nádech v úseku pod vodou +5 sekund penalizace 
                                 - 2 x nádech v úseku pod vodou +10 sekund penalizace 
                                 - 3 x nádech v úseku pod vodou- diskvalifikace 
                    - ztráta kontaktu s modelem před dotknutím cílové stěny - diskvalifikace 
                                 - nádech před úsekem pod  vodou  musí  být  proveden čelem ke  stěně                            
                                   v opačném  případě  je + 5sekund penalizace 
 
8) 50m s nasazením ploutví a záchranného pásu – závodník startuje z bloku na startovní povel, poté 
plave 25m volným způsobem k obrátkové stěně. Po doteku  na obrátkové stěně si závodník nasadí v5-ti 
metrovém úseku obě ploutve a pás přes hlavu záchranný pás a plave zbylých 25m k cílové stěně bazénu. Lano 
od pásu musí být při tažení nataženo a závodník musí doplavat minimálně s jednou nasazenou ploutví. V cíli se 
počítá dotek na cílovou stěnu. V 5-ti metrovém úseku na obrátce při nasazování ploutví a pásu se závodníku 
může postavit. Závodník musí doplavat minimálně s jednou nazutou ploutví. 
Posuzování:           - nedotknutí se na obrátkové stěně - diskvalifikace 
                                - nasazení obou ploutví nebo pásu za 5-ti metrovém úsekem – diskvalifikace 
                                - tažení pásu bez nataženého lana + 5 sekund penalizace 
                                - ztráta obou ploutví - diskvalifikace 
 
9)  4x25m štafeta se záchranným  pásem( 4x25m Medley Relay) - první závodník startuje z 
bloku a  plave 25m volným způsobem bez  ploutví   a po dotyku na obrátkové stěně, startuje skokem z obrátkové 
stěny druhý člen štafety plave s ploutvemi. Poté smí závodník posledního úseku s ploutvemi vlézt do vody. Po 
doteku po 25-ti metrech na obrátkovou stěnu startuje třetí člen štafety z bloku, který plave 25-ti metrový úsek se 
záchranným  pásem. Po dotyku na obrátkovou stěnu třetí člen štafety předá pás čtvrtému členu štafety 
s ploutvemi. Třetí člen družstva se  v 5-ti metrovém pásmu musí chytit oběma rukama záchranného pásu (ne lana 
nebo klipsu) a nechat se při napnutém  pásu  táhnout na břiše nebo na zádech do cíle závodu, když tahajícímu  
smí  pomoci  pouze kopáním.  Závod  končí dotykem čtvrtého závodníka na cílovou stěnu bazénu. 
Účastníci štafety plavající s ploutvemi, musí dokončit svůj úsek s minimálně jednou nazutou ploutví. 
Posuzování:           - předčasné odstartování závodníka před dohmatem na cílovou stěnu člena štafety, který              
                                  plave před ním - diskvalifikace 
                               - chycení nebo ztráta záchranného pásu 3.členem  za 5m hranicí – diskvalifikace  
                               - jiná pomoc 3.člena štafety než kopáním – diskvalifikace 
                               - ztráta obou ploutví - diskvalifikace 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Platí pro všechny  disciplíny (penalizace a diskvalifikace):  
      - Pravidlo 1. startu: předčasný start před startovacím signálem - pravidlo 1. startu –diskvalifikace. 
 

- Správná technika tažení modelu:   
- hlava modelu musí být obličejem směrem vzhůru nad vodou – penalizace při topení modelu: 

                                      - 1 x  topení modelu  ( dva  záběry a více  s potopeným panákem) + 5 sekund penalizace  
                                      - 2 x  topení modelu + 10 sekund penalizace 
                                      - vícekrát  topení modelu – diskvalifikace 

- hlava modelu nesmí být před hlavou závodníka – penalizace 5 sekund  
- závodník nesmí držet model přes ústa ani nos – diskvalifikace 
- ztráta kontaktu s modelem před dotknutím cílové stěny - diskvalifikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodování:  Vítěz v každé disciplíně obdrží 15 bodů,  druhý pak bodů 13, třetí bodů 11, za čtvrté místo bude 
bodů 9, za páté 8, za šesté 7, za sedmé 6,  za osmé 5, za deváté 4, za desáté 3,za jedenácté 2 a dvanácté pak bod 
1. Vyhrává závodník s nejvyšším  počtem  bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje umístění v závodě 100m 
záchranný polohový závod.  U žáků 10 let a ml. rozhoduje při rovnosti bodů závod "10m pod vodou vylovit 
kroužek a doplavat 25m". 
Za každé porušení pravidel 5 sekund  penalizace. 
U štafet bude v každé kategorii muži 2000 a ml., muži 1999 a st. , ženy 2000 a ml. a ženy 1999 a st. oceněna  
nejlepší štafeta. 
Ceny – nejlepší tři  závodníci  v každé kategorii obdrží pohár či věcnou cenu. 
Kategorie –   dělené na muže a ženy  2004 a mladší 

     2003 - 2002 
                         2001 - 2000 

                                1999 - 1996 
                                1995 a starší 

štafety jsou čtyřčlenné ( zvlášť muži a zvlášť  ženy- pokud  bude  smíšená, bude  hodnocena  mezi     
muži) 

Startovné   -  za každého jednotlivce  250,-Kč   
Přihlášky  -   email:  franek.plavani@seznam.cz  do  14.března  2014      
           p. Martin Franek  na tel.777323099 
 U každého závodníka  uveďte  čas  na  100m vzp .   O přijetí budete  informováni  do 21.března  2014. 
 
Prosba : Vzhledem k zajištění závodů bychom Vás chtěli požádat o dovezení modelu a žlutého pásu. Děkujeme 
V Neratovicích    2.1.2014                                F.  Veselý                              M. Franek  
 


