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Závody jednotlivců a dvojic ve vodním záchranném sportu

VodnízáchrannáslužbaČČKPraha15

Datumkonání:
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Přihlášky:
Zasílejte v přiloženém přihláškovém formuláři do 29.10. na e-mail
zavody@vzs-praha15.cz, případně se můžete informovat na 774 929 280. E-mailem
potvrdíme
přijetípřihlášky.
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1
Technickáustanovení
Prezentace účastníků je v neděli 5.listopadu 2017 na bazénu v Hostivaři v čase
8:00-8:15hod.

1.1Přihlášky
1.1.1
Ekonomická
ustanovení
●
●

●

Místnískupinystartujínavlastnínáklady.
Za každého závodníka uhradí vysílající pobočný spolek startovné v hotovosti při
závodech či převodem na účet po vystavení faktury od pořadatele na základě
žádosti od zástupce skupiny. Startovné je ve výši 300,-Kč za obě části závodů
(jednotlivci a dvojice). Pokud budou závodníci závodit pouze v jednom závodu
(jednotlivcičidvojice)budouhraditstartovné150,-Kč.
Cenastartovnéhoobsahuje
občerstveníveforměbagety.

1.1.2
Podmínky
účasti
závodníků
Přihlášenýúčastník:
● je
řádněregistrovánuprezidiaVZSČČK
● má
řádnězaslanouavyplněnoupřihlášku
● má
zaplacenéstartovné
● může
startovatpouzevjednéstartovnídvojiciajakojednotlivec
● je
zdravotnězpůsobilý,zazdravotnízpůsobilostodpovídávedoucískupiny

1.1.3
Změny
Jakékolivzměnyzasílejteneprodlenědotermínuzávodů.

1.1.4
Věkové
kategorie
soutěžních
jednotlivců
a
dvojic
Kategorie
A
Kategorie
B
Kategorie
C
Kategorie
D
Kategorie
E
Kategorie
F

2007amladší
2006-2005
2004-2003
2002-2001
2000-1999
1998astarší

V závodě jednotlivců kategorie A neplave, v případě zájmu mohou závodníci plavat
s kategoriíB.

1.2Hodnocení
1.2.1
Další
ustanovení
●
●

Závody jsou měřeny ručními digitálními stopkami. Čas se zaokrouhluje na
desetinyvteřiny.
Závodyseřídípropozicemitohotozávodu.
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1.2.2
Systém
soutěže
a
hodnocení
●

Soutěž je rozdělena do dvou nezávislých závodů, které jsou hodnoceny
samostatně.

Soutěžjednotlivců
●
●
●
●

Kategorie A soutěže jednotlivců neplave, pokud bude zájem ze stran závodníků
mohoustartovats kategoriíB.
Prvnítřiumístěnívkaždékategoriizískajímedaileavěcnéceny.
V případě rovnosti bodů soutěžících vyhrává soutěžící, který se umístil lépe
v disciplíně100mzáchranný
polohovýzávod.
Soutěž se hodnotí dle pořadí v každém jednotlivém závodě, výsledné umístění je
součtemumístěnív jednotlivýchdisciplínách.

Soutěždvojic
●
●
●
●

V každé věkové kategorii může startovat mužská a dámská dvojice, smíšená
dvojicestartujevmužskékategorii.
Nejlepší dvojice získá pohár, medaile a věcné ceny. Dvojice umístěná na druhém
atřetímmístězískámedaileavěcnéceny.
V případě rovnosti bodů soutěžících vyhrává dvojice, která se umístila lépe
v disciplíněDopomocunavenémuplavci.
Soutěž se hodnotí dle pořadí v každém jednotlivém závodě, výsledné umístění je
součtemumístěnív jednotlivýchdisciplínách.

1.2.3
Protesty
a
námitky
●
●

Protesty se podávají vedoucími skupin hlavnímu rozhodčímu do 15ti minut od
vyhlášenívýsledkůdisciplínysvkladem500,-Kč.
V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. V případě
uznánínámitkysevkladvrací.

1.3Organizačnípoznámky
●
●

Během celých závodů je nutné dbát provoznímu řádu bazénu a především
hygienickým předpisům.
V prostorách bazénu se smí pohybovat závodníci a ostatní doprovod v
bazénovémoblečení,konzumacepotravinjepovolenapouzemimohalubazénu.

1.3.1
Časový
plán:
8:00–8:15
prezentace
8:00–8:45
rozplavání
8:45–9:15
poradavedoucíchskupinarozhodčích
9:15–9:45
zahájenízávodů
9:45–17:45
průběhzávodůdledisciplín
17:45–18:00
ukončenízávodůavyhodnocení
Pokud nebudeme stíhat čas ukončení závodů nepoplave se disciplína Záchrana pomocí
lana.V průběhuzávodůbudevyhlášenapauzanaoběd.
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1.3.2
Strava
●

Zajišťujemeobědveforměbagety.

1.3.3
Další
informace
a
dotazy
k
závodu
VeškeréinformaceohlednězávodůpodáváLukášKordík
Tel:605 370797
E-mail:zavody@vzs-praha15.czčilukas.kordik@vzs-praha15.cz
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2
Popisdisciplín
2.1Popisdisciplínpro
jednotlivce
2.1.1.
100m
volný
způsob
s
podplaváním
překážky
(ploty)
Soutěžící je připraven na startovním bloku, na startovní signál skáče do vody a plave
volným způsobem k překážce, kterou musí podplavat. Překážka musí být podplavána nikoliv
přeplavána. Soutěžící se může opravit v případě přeplavání. Opravu provede tím, že se vrátí
na začátek překážky a opakuje podplavání. Po úspěšném překonání překážky pokračuje
dále
v
disciplíně.Disciplínakončípodohmaturukounacílovoustěnubazénu.
Obrátka: soutěžící se musí na obrátce dotknout jakoukoliv částí těla obrátkové stěny bazénu.
Po
dotyku
obrátkovéstěnymůžepokračovatdálevsoutěži.
Překážka: Překážka se skládá z plotu, umístěného ve vzdálenosti cca 12,5m od startu.
Překážka je pro všechny soutěžící stejná. Soutěžící musí celou překážku podplavat. Při
nepodplavání je možnost provést opravu. Správnost provedení kontrolují překážkoví
rozhodčí.

2.1.2
100m
záchranný
polohový
závod
(100
m
Rescue
Medley)
Popisdisciplíny
Na zvukový signál závodník skáče do vody a plave 50 m volným způsobem k
obrátkové stěně, provede obrátku, zanoří se a plave pod vodou k potopenému modelu,
který je umístěn 17,5 m od obrátkové stěny. Závodník se vynoří do 5m značky a zbytek
úseku táhne model až k cílové stěně. Závodník se může nadechnou při obrátce, ale ne
poté,cosejehonohaodrazíodobrátkovéstěnyažpovynořenísesmodelem.
Závodník se smí odrazit ode dna bazénu, když se vynořuje s modelem. Závodník
nesmí při obrátce ztratit kontakt s modelem a musí se dotknout jakoukoliv částí těla
obrátkovéstěny.
KategorieB:Soutěžícítétokategoriek závodupoužijíploutve.
Výstroj
Model je úplně naplněn vodou a uzavřen po dobu závodu. Závodníci musejí
použítmodely,kteréposkytnepořadatel.
Umístění modelu: Model je umístěn na hloubce v rozmezí 1,8 – 3 m. Model je
umístěnnazádech,hlavasměřujekcíli.
Diskvalifikace
Kroměobecnýchpravideldiskvalifikacemohoubýtnásledujícídůvodydiskvalifikace:
● Vynoření se po té, co se závodníkova noha odrazí od obrátkové stěny před
zvednutímmodelu.
● Nádech poté, co se závodníkova noha odrazí od obrátkové stěny a před
vynořenímsesmodelem.
● Dopomoc jakoukoli částí bazénu (př.: lajna, schody, odtoky a jiné podvodní
vybavení)kdyžsevynořujesmodelem,svýjimkoudnabazénu.
● Pokud není model ve správné pozici tažení, dříve než vrchol hlavy modelu protne
5timetrovouznačku.
● Použití
nesprávnétechnikytaženípopsanévobecnýchpravidlechtažení.
● Upuštění
modeludřívenežsezávodníkdotklcílovéstěny.
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●

Nedotknutísecílovéstěny.

2.1.3 100 m Tažení modelu s pásem a ploutvemi (100 m Manikin Tow with
Fins)
Popisdisciplíny
Na zvukový signál závodník skáče do vody a plave 50 m volným způsobem s
pásem a ploutvemi, dotkne se stěny a poté zapne model do pásu v 5ti metrovém pásu
od stěny bazénu obličejem nad hladinu. Poté 50m táhne panáka hlavou napřed tak, aby
voda netekla modelu přes obličej. Při obrátce se může model potopit v 10m pásmu, v
tomto pásmu nemusí být lano pásu napnuté. Po 10m musí být lano natažené a modelu
nesmítéctvodapřesobličej.
Výstroj
Model je do poloviny naplněn vodou a uzavřen po dobu závodu. Závodníci musí použít
modely,kteréposkytnepořadatel.
Umístění modelu: Model je držen u stěny bazénu obličejem ke zdi, po dotyku
závodníkaostěnubazénujemodeluvolněn.
Pás–Ktomutozávodujsou
použityžlutépásyzpěnovéhomateriálu.
Ploutve – ploutve jsou měřeny neobuté. Maximální celková délka je 65 cm, včetně
boty nebo kotníkového pásku (kotníkový pásek je natažený). Maximální šířka ploutve je
30cmvnejšíršímbodělistuploutve.Kontrolaploutvíseprovádínamátkově.
Diskvalifikace
Kroměobecnýchpravideldiskvalifikacemohoubýtnásledujícídůvodydiskvalifikace:
● Převzetí
modelupředdotykemzávodníkaobrátkovéstěny.
● Při
okamžitémnepuštěnímodeludoprovodempodotykuzávodníkastěny.
● Pokud
závodníkpoužíváploutvesjinounežpředepsanouvelikostí.
● Při
ztrátěobouploutví.
● Při
ztrátěmodelupředdotknutímsecílovéstěny.
● Při
topenímodelu.
● Nenatažené
lanopásu.
● Zkrácení
čijinéúpravěpásu.
● Nedotknutí
secílovéstěnyčiobrátkovéstěnyjakoukolivčástítěla.
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2.2Popisdisciplínpro
dvojice
2.2.1
Záchrana
s
pásem
a
ploutvemi
(50m+50m)
První závodník startuje z bloku pádem na zad s odskokem, nebo bez odskoku
(hluboký předklon, držení masky jednou rukou držení kotníků druhou rukou, hýždě
protnou hladinu jako první a po nich zbytek těla), má nasazené ABC (maska, ploutve,
dýchací trubice). Poté se již nevynoří a plave 25m pod vodou (kategorie A, B pouze ½
bazénu, na zlomu hloubky a mělčiny na bazénu v Hostivaři, zbytek bazénu doplave
volným způsobem). Po obrátce pokračuje 25m volným způsobem. U stěny je připraven
druhý závodník, který se jednou rukou drží hrany bazénu a má nasazený pás, ploutve a
plavecké brýle. Po dotyku ruky o stěnu bazénu prvním závodníkem startuje druhý
závodník a plave 50m volným způsobem, táhne na pásu prvního závodníka. První
závodník se oběma rukama drží pásu a dopomáhá. Obrátka proběhne dotykem druhého
závodníka o stěnu bazénu, první (tažený) se dotýkat nemusí. Závod končí dotykem ruky
druhéhozávodníka(soutěžícíspásemaploutvemi)ostěnubazénu.

2.2.2
Tažení
tonoucího
(50m+50m)
První z dvojice startuje z bloku „skokem do neznámé vody” a plave
záchranářským kraulem do poloviny bazénu(tj zlom), kde se zanoří (musí udělat alespoň
dvě kraulová tempa před zanořením). Ve vzdálenosti cca 12,5m od startovní stěny
bazénu je umístěn puk v hloubce cca 1,6m. Během plavání pod vodou vyzvedne první
závodník puk a v ruce jej dopraví k obrátkové stěně bazénu. Závodník se vynoří až u
obrátkové hrany bazénu. Puk vyndá z vody a odloží na hranu bazénu. Poté plave bez
zanoření co nejrychleji zpět 25 metrů volným způsobem. Druhý z dvojice je připraven u
startovní stěny ve vodě s nasazenými ploutvemi a plaveckými brýlemi. Po doplavání
prvního, který se musí dotknout rukou stěny bazénu, jej uchopí oběma rukama v
podpaží a tažením na zádech jej táhne 50 metrů. Obrátku provede táhnoucí dotykem
jakékoliv části těla o obrátkovou stěnu bazénu, při obrátce nesmí táhnoucí ztratit kontakt
s taženým závodníkem. Závodník, který je tažený nepomáhá! Za pomoc se považují
viditelnézáběrypažemačinohama.
Přivynořenípenalizace5vteřin.

2.2.3
Záchrana
v
oděvu
(75m+
50m)
První z dvojice (bez oděvu) startuje z bloku startovním skokem a plave 25m prsa.
Po obrátce změní způsob a plave 25m znak, dalších 25 m plave kraul. Po dotyku o stěnu
dáznamenízvednutímrukydruhémuzávodníkovi.
Po znamení od prvního závodníka skáče druhý závodník, který je oblečen v košili
a kalhotách, skokem do neznámé vody a plave záchranářským kraulem pro prvního
závodníka. Po dotyku druhého závodníka o obrátkovou stěnu bazénu, uchopí prvního
závodníka oběma rukama v podpaží a táhne k cíli. Tažený nepomáhá, disciplína končí
dotykemdruhéhozávodníka(táhnoucího)ostěnubazénu.
Kategorie
AaBplavepouzev košilích.

2.2.4
Dopomoc
unavenému
plavci
(50
m
+
50
m
+
50
m)
Kategorie A a B: První z dvojice začíná startovním skokem a plave 12,5 m pod
vodou, po vynoření plave zbytek bazénu volným způsobem, po obrátce plave 25m
volnýmzpůsobem.
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Zde je připraven druhý závodník, jednou rukou se drží hrany bazénu, po dotyku
prvního závodníka o stěnu bazénu se první závodník chytá druhého závodníka za
ramena (do 5m od startovní stěny bazénu) a plavou 50m dopomoc unavenému plavci
(druhý závodník plave prsa a první závodník ho drží za ramena a plave prsové nohy,
závodníci
nesmíztratitkontakt).
Po dotyku druhého závodníka (doposud táhl prvního závodníka na ramenech) o
startovní stěnu bazénu se první závodník pouští a druhý závodník plave 12,5m pod
vodou, zbytek bazénu 12,5m doplave volným způsobem. Poslední úsek 25m plave
volnýmzpůsobem.Závodkončídotykemdruhéhozávodníkaostěnubazénu.
Kategorie C a D: První z dvojice začíná startovním skokem a plave 12,5 m pod
vodou, po té se vynoří a zbytek bazénu doplave volným způsobem, po obrátce se opět
zanoříaplave12,5mpodvodouadoplavevolnýmzpůsobemkestartovnístěněbazénu.
Zde je připraven druhý závodník, jednou rukou se drží hrany bazénu, po dotyku
prvního závodníka o stěnu bazénu se první závodník chytá druhého závodníka za
ramena (do 5m od startovní stěny bazénu) a plavou 50m dopomoc unavenému plavci (
druhý závodník plave prsa a první závodník ho drží za ramena a plave prsové nohy,
závodníci
nesmíztratitkontakt).
Po dotyku druhého závodníka o startovní stěnu bazénu se první závodník pouští
a druhý závodník plave 12,5m volný způsob, po té se zanoří a plave zbytek bazénu pod
vodou. Dalších 25m doplave závodník stejným způsobem (12,5m kraul, 12,5m pod
vodou).Závodkončídotykemdruhéhozávodníkaostěnubazénu.
Podoplavání svého úseku první závodník zůstává ve vodě a čeká na ukončení rozplavby
apokynrozhodčíhok opuštěníbazénu.
Při
vynořenípenalizace5vteřin.

2.2.5
Záchrana
pomocí
lana
Dvojice se rozdělí na záchranáře a tonoucího. Tonoucí je ve vodě vzdálený 12m
od startovní hrany bazénu (kategorie A a B 8m), drží se oka na lanu, které je v této
vzdálenostinatažené.
Zachránce se nachází ve vymezené zóně okolo bloku, která je vymezena na šířku
jednédráhyavzdálenosti1,5modbazénu.
Soutěžící startuje otočen směrem k tonoucímu, nehybně, s nohama u sebe a s
pažemi narovnanými dolů podél těla. Konec házecího lana drží v jedné ruce. Tonoucí se
drží (jednou rukou drží házecí lano a druhou rukou se drží oka umístěného na
vytyčovacímlaně).
V momentě odstartování začne záchranář namotávat lano a hodí jej tonoucímu.
Tonoucí lano chytá pouze do vzdálenosti, na kterou dosáhne, nesmí se přitom pustit oka
nalanuaninapínatvodícílanos okem.

2.2.6
Kardiopulmonální
resuscitace
Resuscitace se provádí na modelu Ambu-man a provádí ji oba závodníci
společně. Řeší situaci: Postižený byl vytažen z vody, je v bezvědomí, nedýchá, nemá
srdeční činnost, je bez úrazu a nekrvácí, přičemž nikde v okolí není přítomný
automatizovaný externí defibrilátor. Po příchodu na stanoviště dochází k vylosování
závodníka, který zahajuje resuscitaci postiženého. Druhý závodník mu u kategorie C až
Fnesmíraditařídísepouzepokynyprvníhozávodníka.
Hodnocení je prováděno na základě European Resuscitation Council Guidelines z roku
2015. Rozhodčí se zaměřuje na 13 parametrů resuscitace a uděluje trestné body.
Maximální počet trestných bodů jsou 5. Při překročení této hranice následuje
diskvalifikacedvojice.
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Soutěžící provedou maximálně 6 cyklů masáže a vdechů, přičemž rozhodčí může
ukončit resuscitaci dříve. Překročení počtu není trestáno a závodníci se na počet cyklů
nemusí soustředit. Každému závodníkovi je tolerován jeden cyklus se špatnou technikou
resuscitace.
Po ukončení resuscitace je vždy závodníkům sdělen počet trestných bodů a důvody
jejichudělení.

Hodnocenéparametry
1)Kontrolavědomíoslovením
2)Kontrolavědomívhodnýmbolestivýmpodnětem
3)Provedeníkontrolydechu
3a)Správnátechnikakontrolydechu
3b)Dostatečnádobakontrolydechu:10sekund(tolerance2sekundy)
4)PřivoláníZdravotnickézáchrannéslužby
5) Provedení pěti úvodních vdechů s následnou opětovnou kontrolou životních funkcí
(vizbod3b)
6)Poloha
tělaarukouzáchranářepřimasážisrdce
7) Správná technika vdechů: dostatečný objem vdechnutého vzduchu, trvání maximálně
2sekundy,přerušenímasáženamaximálně10sekund
8) Správně technika nepřímé srdeční masáže: poměr stlačení ku vdechům 30:2,
dostatečná hloubka stlačení, frekvence 100 stlačení za minutu (dolní hranice tolerance
86stlačení/min,horníhranice120stlačení/min)
9) Správně provedená výměna zachránců při resuscitaci: jeden ze zachránců po
ukončenívdechůpřímopokračujev
masážisrdce
10)ZávažnéporušeníplynulostinebopostupuKPR
11)DůvodyukončeníKPR–ústnídotaz

Zvláštní
upozornění
- Dle ERC Guidlines 2015 je změna u tonoucích, a to konkrétně v opětovné kontrole
dechupo5úvodníchvdeších
- Frekvence nepřímé srdeční masáže je pomalejší než si většina závodníků myslí a příliš
rychlámasážjechybou.
- Za dostatečné přivolání ZZS se považuje oznámení úmyslu rozhodčímu jedním ze
soutěžícíchasprávnéodpovězenína1otázkupoloženourozhodčím
- Vzhledem k tomu, že mezi veřejnou odborností nepanuje shoda a ERC Guidlines 2015
ani 2010 se o této problematice nezmiňují, nebude považováno za chybu, pokud srdeční
masáž a vdechy do postiženého bude dělat pouze jeden zachránce, který se následně
zcelavyměnísdruhýmzachráncem.

2.2.7
Uzlování
Každý ze závodníků si vylosuje a následně uváže dva z následujících uzlů: Ambulantní
uzel, Lodní smyčka (na strom), Dračí smyčka (kolem těla), jednoduchá Rybářská spojka,
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Zkracovačka, Osmičkové oko píchané (navázání lezce na lano), Škotový uzel (spojení
šátku a uzlovačky) a Prusíkův uzel (pomocí uzlovačky a horolezeckého lana). Časový
limitnauvázání2uzlůjsou2minuty.Počítajísepouzeupravenéadotaženéuzly.

2.2.8
Test
z
první
pomoci
V uzavřené místnosti dostanou závodníci test svých znalostí z první pomoci.
Jedná se o test se čtyřmi možnostmi odpovědi (a,b,c,d) závodník zaškrtne správnou
odpověď, vždy bude pouze jedna správná odpověď. Test bude psát každý závodník
(každýdostanesvůjtest,výsledkydvojicesebudousčítat).

Ukázka
testovýchotázek:
Normálníklidovádechováfrekvencedospěléhoje:
a) 10
–15dechůzaminutu
b) 30
–40dechůzaminutu
c) 4-
6dechůzaminutu
d) 20
–25dechůzaminutu
PřímételefonníčíslonazdravotnickouzáchrannouslužbuvČRje:
a) 156
b) 155
c) 158
d) 150
Coznamenáslovoresuscitace:
a) nadávka
b) postuppřiporodu
c) postuppřizástavěkrvácení
d) postuppřiobnoveníživotníchfunkcí
Jakpoznámetepennékrvácení:
a) zránytryskápodtlakemjasněčervenákrev
b) zránytryskápodtlakemtmavěčervenákrev
c) zrányvytékájasněčervená
krev
d) zrányvytékátmavěčervenákrev
KterýztétonabídkyNEPATŘÍmezitlakovébody:
a) spánkový
b) krční
c) čelní
d) břišní
Cojetoluxace:
a) nic
takovéhoneexistuje
b) vykloubeníkloubu
c) typdlahy
d) podvrtnutíkloubu
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2.3Diskvalifikaceapenalizace
2.3.1
Diskvalifikace
●
●

●
●
●
●
●

Nenastoupí-lizávodníkdo1
minodvýzvykdostavenísekpřípravě.
Za nedodržení popisu disciplíny (např. Ztráta kontatktu s taženým, špatně
provedená obrátka, plavba s jiným než předepsaným stylem, nevyzvednutí puku
ze
dna,ztrátašatů,ztrátaobouploutví,ztrátapádla,atp.).
Za
nedoplavánívesvédrázečinarušenídráhyostatnímzávodníkům.
Za více než dvě vynoření či protnutí hladiny jakoukoliv částí těla při plavání pod
vodou.
Při testu z první pomoci za napovídání, případně jiné podpůrné prostředky (mobil,
tahák,atd.),přinapovídánípřivázáníuzlůčiKPR.
V případě, že je v popisu disciplíny, že tažený nepomáhá, se za pomoc považují
viditelnézáběrynohamičipažemi.
Při tažení závodník, který je tažený nesmí jakýmkoliv způsobem dopomáhat,
pokud udělá jakýkoliv záměrný pohyb bude diskvalifikován. Závodník simuluje
utonuléhočlověka.

2.3.2
Penalizace
●

●
●

Pokud je v popisu disciplíny plavání pod vodou uděluje se penalizace při vynoření
či protnutí hladiny jakoukoliv částí těla dříve než je předepsáno. Penalizace je 5s
za
prvnívynoření,zadruhévynořenídalších5s.
Při chybném provedení či neprovedení jednotlivých manévrů resuscitace se
připočítává1trestnýbodza
každouchybu.
Za každý chybně uvázaný uzel se připočítává 1 trestný bod a při nedodržení
časovéholimitusepřipočítávají2trestnébody.

2.4Obecnáustanovení
disciplín
●
●
●
●
●

Během závodů platí pravidlo prvního startu, závod se při špatném startu
nezastavujeazávodnícibudouodiskvalifikaciinformovánipodoplavánízávodu.
Pokud není určeno v popisu disciplíny jinak provedením obrátky se myslí dotyk
jakoukolivčástítělaoobrátkovoustěnubazénu.
Závodníkmůžedokončitdisciplínuseztrátoujednéploutve,nikolivobouploutví.
Tyto závody se snaží disciplíny přiblížit realitě, k tomu se bude přihlížet i při
případnýchpenalizacíchadiskvalifikacích.
Pokud se dva závodníci na prvních třech pozicích umístí na stejném místě
rozhodneovýslednémumístěnízávodna50mvolnýmzpůsobem
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