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Všeobecná ustanovení:

Ekonomická ustanovení:

Technická ustanovení:

Podmínky úèasti závodníkù:

Základní informace: Závod kombinovaných dvojic ve vodním 
záchranném sportu mládeže

Poøadatel: VZS ÈÈK Praha 15

Datum konání: Sobota 5.listopadu 2011
Místo konání: Krytý bazén (25m) Sportovní centrum 

Univerzity Karlovy Hostivaø, Bruslaøská 10, 
Praha 15

Pøihlášky: Zašlete na pøiloženém tiskopise nejpozdìji do 
24.øíjna 2011 na
e-mail: info@vzs-praha15.cz

Místní skupiny startují na vlastní náklady. 
?Za každou závodní dvojici uhradí zástupce Místní skupiny v hotovosti  pøi 

prezentaci startovné ve výši 500,- Kè. 
?Placení startovného je v hotovosti pøi prezentaci závodníkù.
?Cena startovného obsahuje obèerstvení.

Prezentace úèastníkù je v sobotu 5.listopadu 2011 na bazénu Hostivaø v èase
8:45 -9:15 hod. Žádáme o dodržení èasu prezentace.

Pøihlášený úèastník:
je øádnì registrován u pøíslušné Místní skupiny VZS ÈÈK
má øádnì zaslanou a vyplnìnou pøihlášku
má zaplacené startovné 
mùže startovat pouze v jedné startovní dvojici
je zdravotnì zpùsobilý

?

?

?

?

?

?
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Zmìny ve složení závodních dvojic:

Další ustanovení:

Vìkové kategorie soutìžních dvojic:

Systém soutìže a hodnocení:

Veškeré informace k závodu podává:

V pøípadì nemoci jednoho z èlenù èi celé závodní dvojice je možné složení 
zmìnit èi dvojici odhlásit.
Odhlášení zasílejte e-mailem co nejdøíve, nejpozdìji 48 hodin pøed 
prezentací.

Pokud dívka èi chlapec nastoupí k závodu jedné vìkové kategorie nemùže již 
startovat v jiné.

?Za zaøazení do závodu za vyšší vìkovou kategorii odpovídá plnì vedoucí 
výpravy MS.

?Èas soutìže bude mìøen ruèními digitálními stopkami.
?Závody se øídí pravidly soutìžního øádu VZS ÈÈK a propozicemi tohoto 

závodu.
?Ve snaze pøiblížit se co nejvíce realitì, budeme jednotlivé úkoly øešit 

penalizací sekundovou- nikoli bodovou.

Kategorie A 2004-2001
Kategorie B 2000-1999
Kategorie C 1998-1997
Kategorie D 1996- 1993
Kategorie E 1992 a starší

V pøedepsaných disciplínách startují dvojice vždy chlapec a dívka, èi dvì 
dívky(mimo disciplíny Pool flags).

Poøadí v soutìži dvojic se urèí nejnižším souètem dosažených výsledkù v 
jednotlivých disciplínách, tato dvojice získává pohár, medaile a vìcné ceny. 
Dvojice umístìná na druhém a tøetím místì získává medaile a vìcné ceny.

Poøadí v disciplínì Pool flags se urèí systémem vyøazování, v každé 
rozplavbì se vyøadí jeden soutìžící. Rozplavby stejné vìkové kategorie se 
budou postupnì sluèovat. Vítìz této disciplíny získá plaketu.

Z trestných bodù v disciplínì Uzlování a Resuscitace se udìlá poøadí.
    V pøípadì stejného umístìní v koneèném poøadí rozhoduje o poøadí umístìní 

v disciplínách èíslo 3 a poté  2.

 Lukáš Kordík
Tel: 774 929 280
E-mail:  èi  

?

?

?

?

?

?

lukas.kordik@vzs-praha15.cz info@vzs-praha15.cz

mailto:lukas.kordik@vzs-praha15.cz
mailto:info@vzs-praha15.cz


3

Protesty a námitky:

Organizaèní poznámky:

Poøadí závodních disciplín:

?

?

?

Protesty se podávají vedoucími skupin hlavnímu rozhodèímu do 15-ti minut 
od ukonèení disciplíny s vkladem 300,-Kè.
V pøípadì zamítnutí protestu vklad propadá ve prospìch poøadatele. V 
pøípadì uznání námitky se vklad vrací.

Pøed vstupem na bazén je tøeba dbát hygienických pøedpisù a øádnì se 
osprchovat.

?V prostorách bazénu je možné pohybovat se pouze v plavkách èi 
záchranáøském stejnokroji. Konzumace potravin je povolena ve 
vymezených prostorách (šatny).

?Ubytování poøadatel nezajiš�uje, je možné na kolejích UK èi jiném 
ubytovacím zaøízení.

?Košile a kalhoty na disciplínu záchrana v odìvu zajistí poøadatel.

8:45 - 9:15 prezentace
9:15 - 9:45 porada vedoucích družstev a rozhodèích
9:00 - 9:45 rozplavání
9:45 - 10:00 zahájení závodù
10:00 - 17:30 zaèátek závodù dle disciplín

1. Záchrana s pásem a ploutvemi
2. Tažení tonoucího
3. Záchrana v odìvu
4. Záchrana tonoucího
5. Dopomoc unavenému plavci
6. Záchrana pomocí lana
 Pool flags - dobrovolná disciplína
V prùbìhu plaveckých disciplín se bude provádìt uzlování 

a resucitace.
17:30  - 18:00 zakonèení závodù a vyhodnocení
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Popis jednotlivých disciplin:

1.Popis disciplín pro dvojice
1.1. Záchrana s pásem a ploutvemi (50m + 50m)

1.2. Tažení tonoucího (50m + 50m)

1.3. Záchrana v odìvu (75m + 50m)

První závodník startuje z bloku pádem na zad s odskokem, nebo bez odskoku 
(hluboký pøedklon, držení masky jednou rukou držení kotníkù druhou rukou, hýždì 
protnou hladinu jako první a po nich zbytek tìla), má nasazené ABC (maska, ploutve, 
dýchací trubice). Poté se již nevynoøí a plave 25m pod vodou (kategorie A, B pouze 1  
bazénu). Po obrátce pokraèuje 25m volným zpùsobem. Obrátku uèiní dotykem ruky o 
stìnu bazénu. Zde je pøipraven druhý závodník, který se jednou rukou drží hrany 
bazénu a má nasazený pás, ploutve a plavecké brýle. Po dotyku ruky o stìnu bazénu 
prvním závodníkem startuje druhý závodník a plave 50m volným zpùsobem, táhne na 
pásu prvního závodníka. První závodník se obìma rukama drží pásu a dopomáhá. 
Obrátka probìhne dotykem druhého závodníka o stìnu bazénu, první (tažený) se 
dotýkat nemusí. Závod konèí dotykem ruky druhého závodníka (soutìžící s pásem a 
ploutvemi) o stìnu bazénu.

První z dvojice startuje z bloku „skokem do neznáme vody” a plave 
záchranáøským kraulem do poloviny bazénu, kde se zanoøí (musí udìlat alespoò dvì 
kraulová tempa). Ve vzdálenosti cca 12,5m od startovní hrany bazénu je umístìn puk v 
hloubce cca 1,6m. Bìhem plavání pod vodou vyzvedne první závodník puk a v ruce jej 
dopraví k obrátkové stìnì bazénu. Závodník se vynoøí až u obrátkové hrany bazénu. 
Puk vyndá z vody a odloží na hranu bazénu. Poté plave bez zanoøení co nejrychleji 
zpìt 25 metrù volným zpùsobem.

Druhý z dvojice je pøipraven u startovní stìny ve vodì s nasazenými 
ploutvemi a plaveckými brýlemi. Po doplavání prvního, který se musí dotknout rukou 
stìny bazénu, jej uchopí obìma rukama v podpaží a tažením na zádech jej táhne 50 
metrù. Obrátku provede táhnoucí dotykem jakékoliv èásti tìla o obrátkovou stìnu 
bazénu, pøi obrátce nesmí táhnoucí ztratit kontakt s taženým závodníkem.

První z dvojice (bez odìvu) startuje z bloku startovním skokem a plave 25m 
prsa. Po obrátce zmìní zpùsob a plave 25 m znak, dalších 25m plave kraul. Po dotyku 
o stìnu dá znamení zvednutím ruky druhému závodníkovi.

Po znamení od prvního závodníka skáèe druhý závodník, který je obleèen v 
košili a kalhotách, skokem do neznámé vody a plave záchranáøským kraulem pro 
prvního závodníka. Po dotyku druhého závodníka o obrátkovou stìnu bazénu, uchopí 
druhý závodník prvního obìma rukama v podpaží a táhne k cíli. Tažený nepomáhá, 
disciplína konèí dotykem druhého závodníka o stìnu bazénu.



4. Záchrana tonoucího s ABC(kategorie C, D, E) (50m+50m)

5. Záchrana pomocí lana

5. Jízda na kánoi

První z dvojice startuje z bloku s kompletní výstrojí ABC v ruce, po 
dopadu do vody si závodník nasadí kompletní výstroj nejpozdìji do 10 m od startovní 
hrany bazénu. Po té plave zbytek bazénu volným zpùsobem. Po obrátce plave 25m pro 
druhého závodníka, který se mezi tím pøipraví do vody a vèas se zanoøí do hloubky 
1,5m (na bazénu v Hostivaøi je v této hloubce schod, na který druhý soutìžící položí 
ruku a èeká na vyzvednutí prvním závodníkem). Po vynoøení obou závodníkù si 
vymìní pozice. Druhý závodník, který byl vytažen z hloubky, zaène táhnout prvního 
závodníka, který již odplaval 50m, zpùsobem tažení za bradu dalších 50m. Disciplína 
konèí dotykem druhého závodníka o startovní stìnu bazénu.

První závodník má neustále nasazené ploutve a potapìèskou masku 
na hlavì, šnorchl mùže bìhem druhých 50m vyndat.

Dvojice se rozdìlí na záchranáøe a tonoucího. Tonucí je ve vodì vzdálený 
12m od startovní hrany bazénu, drží se oka na lanu, které je v této vzdálenosti 
natažené.
Zachránce se nachází ve vymezené zónì okolo bloku, která je vymezena na 
šíøku jedné dráhy a vzdáleností 1,5m od bazénu.
Soutìžící startuje otoèen smìrem k tonoucímu, nehybnì, s nohama u sebe a s 
pažemi narovnanými dolù a podél tìla. Konec házecího lana drží v jedné ruce. 
Obì� se drží (1 nebo 2 rukama  házecího lana a zároveò oka umístìného na 
vytyèovacím lanì).
V momentì odstartování zaène záchrananáø namotávat lano a hodí jej 
tonoucímu. Tonoucí lano chytá pouze do vzdálenosti na kterou dosáhne, nesmí 
pøi tom napínat vodící lano s okem. Tato disciplína je totožná s GPM poøádanou 
Brnìnskou VZS odkud je pøevzat tento popis disciplíny.

Toto je vložená disciplína a nebude se konat v pøípadì èasové tísnì. Na 
bazénu bude bójemi vytyèena trasa, kterou budou muset závodníci projet 
bez dotyku lodí o okraje bazénu. Zaèátek disciplíny bude z lodi. Po 
odstartování se bude mìøit èas za který se soutìžící dostanou do vytyèeného 
prostoru cíle. Soutìžící se smìjí pohybovat pouze za pomoci pádel a nesmí 
opustit plavidlo pøed dokonèením závodu. Na tuto disciplínu bude stanoven 
èasový limit.

5 .  J í z d a  n a  k á n o i
Toto je vložená disciplína a nebude se konat v pøípadì èasové tísnì. Na bazénu bude bójemi vytyèena trasa, kterou budou muset závodníci projet bez dotyku lodí o okraje bazénu. Zaèátek disciplíny bude z lodi. Po odstartování se bude mìøit èas za který se soutìžící dostanou do vytyèeného prostoru cíle. Soutìžící se smìjí pohybovat pouze za pomoci pádel a nesmí opustit plavidlo pøed dokonèením závodu. Na tuto disciplínu bude stanoven èasový limit.
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1.4.a Záchrana tonoucího (kategorie A, B) (25m+50m)

1.4.b  Záchrana tonoucího s ABC(kategorie C, D, E) (50m+50m)

1.5. Dopomoc unavenému plavci

 

První soutìžící plave po startovním skoku 25m volným zpùsobem. Po dotyku 
jakékoliv èásti tìla obrátkové stìny bazénu zvedá závodník ruku a na toto znamení 
startuje druhý závodník.

Druhý závodník, startuje z bloku a plave „záchranáøským kraulem” 25m po té 
uchopí prvního závodníka za bradu a táhne ho ke startovní stìnì bazénu. Disciplína 
konèí dotykem druhého závodníka o startovní stìnu bazénu.

První z dvojice startuje z bloku s kompletní výstrojí ABC v ruce, po dopadu do 
vody si závodník nasadí kompletní výstroj nejpozdìji do 10 m od startovní hrany 
bazénu(bìhem obouvání výstroje se nechytá lajen, bloku èi stìny bazénu). Po té plave 
zbytek bazénu volným zpùsobem. Po obrátce plave 25m pro druhého závodníka, 
který se mezi tím pøipraví do vody a vèas se zanoøí do hloubky 1,5m (nejpozdìji do té 
doby, dokud první závodník neprotne rukou polovinu bazénu, na bazénu v Hostivaøi je 
v hloubce 1,5m schod, na který druhý soutìžící položí ruku a èeká na vyzvednutí 
prvním závodníkem). Po vynoøení obou závodníkù si vymìní pozice. Druhý 
závodník, který byl vytažen z hloubky, zaène táhnout prvního závodníka, který již 
odplaval 50m, zpùsobem tažení za bradu dalších 50m. Disciplína konèí dotykem 
druhého závodníka o startovní stìnu bazénu.

První závodník má neustále nasazené ploutve a potapìèskou masku na hlavì, 
dýchací trubici mùže bìhem druhých 50m vyndat z úst. První závodník, tažený 
nepomáhá.

První z dvojice zaèíná startovním skokem a plave 12,5 m pod vodou, po té se 
vynoøí a zbytek bazénu doplave volným zpùsobem, po obrátce se opìt zanoøí a plave 
12,5m pod vodou a doplave volným zpùsobem ke startovní stìnì bazénu. Kategorie A 
a B plave 50 m prsa.

Zde je pøipraven druhý závodník, jednou rukou se drží hrany bazénu, po dotyku 
prvního závodníka o stìnu bazénu se první závodník chytá druhého závodníka za 
ramena (do 5m od startovní stìny bazénu) a plavou 50m dopomoc unavenému plavci 
(druhý závodník plave prsa a první závodník se ho drží za ramena a plave prsové nohy, 
závodníci nesmí ztratit kontakt). 

Po dotyku druhého závodníka o startovní stìnu bazénu se první závodník pouští 
a druhý závodník plave 12,5m volný zpùsob, poté se zanoøí a plave zbytek bazénu pod 
vodou. Dalších 25m doplave závodník stejným zpùsobem (12,5m kraul, 12,5m pod 
vodou). Závod konèí dotykem druhého závodníka o stìnu bazénu nad hladinou. 
Kategorie A a B plave 50 m kraul.
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1.6. Záchrana pomocí lana

1.7. Kardiopulmonální resuscitace

1.8. Uzlování

2. Popis disciplín pro jednotlivce:
2.1. Pool flags

Dvojice se rozdìlí na záchranáøe a tonoucího. Tonucí je ve vodì vzdálený 12m 
od startovní hrany bazénu, drží se oka na lanu, které je v této vzdálenosti natažené.

Zachránce se nachází ve vymezené zónì okolo bloku, která je vymezena na 
šíøku jedné dráhy a vzdáleností 1,5m od bazénu.

Soutìžící startuje otoèen smìrem k tonoucímu, nehybnì, s nohama u sebe a s 
pažemi narovnanými dolù a podél tìla. Konec házecího lana drží v jedné ruce(lano 
nepøesahuje dlaò ruky). Obì� se drží (1 nebo 2 rukama  házecího lana a zároveò oka 
umístìného na vytyèovacím lanì).

V momentì odstartování zaène záchranáø namotávat lano a hodí jej tonoucímu. 
Tonoucí lano chytá pouze do vzdálenosti na kterou dosáhne, nesmí pøi tom napínat 
vodící lano s okem. Tato disciplína obdobná jakou definují pravidla ILS (liší se pouze 
vypsanými specifikacemi a vlastností lana).

Limit na tuto disciplínu je 1min. Konec lana se nesmí nacházet v jiné než v 
závodníkovì dráze.

Resuscitace se provádí na modelu Ambu-man a provádí ji oba závodníci 
spoleènì. Øeší situaci: postižený je v bezvìdomí , nedýchá, nemá srdeèní èinnost, je 
bez úrazu a nekrvácí. 

Každý ze závodníkù si vylosuje a následnì uváže dva z následujících uzlù: 
Ambulantní uzel, Lodní smyèka (na „strom”), Draèí smyèka (kolem tìla), 
jednoduchou Rybáøskou spojku(autíèka), Zkracovaèka, Osmièkový uzel(jednoduché 
uvázání na lanì, Škotový uzel (spojení šátku a uzlovaèky) a Prusíkùv uzel (pomocí 
uzlovaèky na horolezecké lano. Èasový limit na uvázání 2 uzlù jsou 2 minuty. Poèítají 
se pouze upravené, dotažené uzle.

Je pøidaná disciplína, která se vyhodnocuje samostatnì pro každou kategorii. 
Ocenìn bude pouze vítìzný závodník. Tato disciplína je dobrovolná.

Na bloky se seøadí vyzvaní závodníci, startovat bude šestice najednou. Po 
odstartování závodu skáèí jakýmkoliv skokem a plavou 25 m volným zpùsobem na 
konec bazénu kde budou na dnì mezi drahami umístìny kolíky. Každý závodník se 
snaží získat kolík. Závodník, který nezíská kolík vypadává a závod pokraèuje bez 
nìho. Tímto zpùsobem vypadají všichni závodníci až na vítìze. 

Pøi závodì je zakázáno fyzicky napadat soupeøe, chytat ho za jakoukoliv èást 
tìla, soutìžící smí uchopit pouze kolík. Závodníci se o kolík nepøetahují, kolík získá 
ten, který má jeho vìtší èást, druhý ustoupí.
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Obecná ustanovení disciplín:

Diskvalifikace:

Penalizace:

?Pokud není uvedeno jinak v popisu disciplíny se dotykem rozumí dotyk 
jakoukoliv èástí tìla o startovní èi obrátkovou stìnu bazénu.

?Závodník mùže dokonèit disciplínu se ztrátou jedné ploutve, nikoliv obou ploutví.
?Pokud není urèeno jinak v popisu disciplíny smí tažený dopomáhat kopáním 

znakových èi kraulových nohou.
?

?

?Nenastoupí-li závodníci do 5 minut od výzvy k dostavení se k pøípravì.
?Za druhý zkažený opakovaný start.
?Za neukáznìné chování a vážné narušení závodu.
?Za nedodržení popisu disciplíny (ztráta kontaktu s taženýma, špatná obrátka, 

plavba jiným než pøedepsaným stylem, nevyzvednutí puku ze dna, ztráta šatù, 
ztráta ploutví…).

?Za nedoplavání ve své dráze èi narušení dráhy ostatním závodníkùm (neplatí u 
disciplíny „pool flags”).

?Za více než dvì vynoøení èi protnutí hladiny jakoukoliv èástí tìla pøi plavání 
pod vodou.

?Pokud je v popisu disciplíny plavání pod vodou udìluje se penalizace pøi vynoøení 
èi protnutí hladiny jakoukoliv èástí tìla døíve než je pøedepsáno. Penalizace je 5s za 
první vynoøení, dalších 5s se pøipoèítává za druhé vynoøení.

?Pøi chybném provedení èi neprovedení jednotlivých manévrù resuscitace se 
pøipoèítává 1 trestný bod za každou chybu. 

?Za každý chybnì uvázaný uzel se pøipoèítává 1 trestný bod a pøi nedodržení 
èasového limitu se pøipoèítává k celkovému souètu èasù 5 trestných vteøin.

Provedení „záchranáøského kraulu” je takové, aby byla hlava soutìžícího neustále 
nad hladinou a oèima nepøetržitì sledoval dìní pøed sebou. Tzn. neotáèí hlavu ze 
strany na stranu, ani neponoøuje oblièej do vody.
Provedení skoku do neznámé vody je takové, aby hlava zùstala nad hladinou. 
Závodník nakroèí do vody pøení nohou mírnì pokrèenou a zadní nataženou, ruce 
má roztažené od sebe. Pøi dopadu do vody støihne nohama a zabere rukama vpøed 
tak, aby mu hlava zùstala nad vodou.
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