
REPREZENTACE VZS ČČK

1. Obecná kritéria pro reprezentanta.
1.1. Reprezentant VZS ČČK musí byt dobře fyzicky a odborně připraven.
1.2. Nemá  mít  žádné  kázeňské  přestupky  a  nesmí  mít  uděleno  žádné  disciplinární 

opatření.
1.2.1. Pro posouzení, jestli má či nemá uděleno disciplinární opatření, je důležité 

období  od  1.  nominačního  závodu  až  do  data  oznámení  konečné  nominace. 
V tomto období nesmí mít závodník uděleno žádné disciplinární opatření.

1.2.2. Pokud je disciplinární opatření uděleno, počítá se období  12 měsíců jako 
období, kdy má uděleno disciplinární opatření, od data, kdy mu bylo disciplinární 
opatření uděleno.

1.3. Má mít předpoklady k úspěšné reprezentaci VZS ČČK a České republiky.
1.4. Má být příkladným vzorem pro ostatní členy VZS ČČK.
1.5. Reprezentant  má  vykazovat  výbornou  a  dlouhodobou  výkonnost  ve  vodním 

záchranném sportu.
1.6. Chová se vždy v souladu s pravidly a řády VZS ČČK.

2. Nominační pravidla pro juniory.
2.1. Nominační série se skládá ze 4 závodů:

2.1.1. Grand Prix Moravie (pořadatel Brno-město).
2.1.1.1. 100 m záchrana modelu s ploutvemi 100 m Manikin Carry with Fins
2.1.1.2. 50 m záchrana modelu 50 m Manikin Carry
2.1.1.3. 100 m záchranný polohový závod 100 m Rescue Medley
2.1.1.4. 100 m superzáchranář 100 m Super Lifesaver
2.1.1.5. Záchrana pomocí lana Line Throw
2.1.1.6. SERC SERC

2.1.2. Jarní cena Neratovic (pořadatel Neratovice).
2.1.2.1. 100 m plavání s překážkami 100 m Obstacles Swim
2.1.2.2. 100 m záchrana modelu s ploutvemi 100 m Manikin Carry  with Fins
2.1.2.3. 50 m záchrana modelu 50 m Manikin Carry
2.1.2.4. 100 m záchranný polohový závod 100 m Rescue Medley

2.1.3. Mistrovství ČR juniorů – bazénové disciplíny (pořadatel se mění).
2.1.3.1. 50 m záchrana modelu 50 m Manikin Carry
2.1.3.2. 100 m tažení modelu s ploutvemi 100 m Manikin Tow with Fins
2.1.3.3. 100 m plavání s překážkami 100 m Obstacle Swim
2.1.3.4. 100 m záchrana modelu s ploutvemi 100 m Manikin Carry with Fins
2.1.3.5. 100 m záchranný polohový závod 100 m Rescue Medley
2.1.3.6. Záchrana pomocí lana Line Throw

2.1.4. Mistrovství ČR juniorů – plážové a mořské disciplíny (pořadatel se mění).
2.1.4.1. Plážové praporky Beach Flags
2.1.4.2. Plovák Surf Race
2.1.4.3. Běh-plavání-běh Run-Swim-Run
2.1.4.4. Plážový běh Beach Run

2.2. Bodování:
2.2.1. V jednotlivých závodech se stanoví pořadí aktuálních ročníků.

2.2.1.1. Závodů  se  nesmí  účastnit  závodník,  kterému  bylo  uděleno  disciplinární 
opatření, a to po dobu následujících 12 měsíců od data udělení disciplinárního 
opatření.

2.2.2. Za  každou  individuální  disciplínu,  která  nebude  měřena  elektronickou 
časomírou, budou uděleny body 30 - 1 (první místo 30, druhé 29, třetí 28 atd.).



2.2.3. Disciplíny  ve dvojicích  -  udělené body se odstupňují  po 2 bodech (první 
místo 30, druhé 28, třetí 26 atd. - a každý z dvojice by získal dané body - tedy 
první dvojice - každý z nich po 30 bodech atd.).

2.2.4. SERC se odstupňuje po 4 bodech - první čtveřice - každý po 30 bodech, 
druhé místo - každý po 26 bodech atd.

2.2.5. Všechny  individuální  disciplíny,  které  budou  měřeny  elektronickou 
časomírou, budou bodovány s bonusem 10 % bodů navíc, za první místo 30+3, za 
druhé místo 29+2,9, za třetí místo 28+2,8 atd.

2.2.6. V každé individuální disciplíně, která bude měřena elektronickou časomírou, 
bude možnost získat k bodům za pořadí i bonusových 100 % bodů za překonání 
nominačního limitu.  Tento čas bude stanoven na základě dosažených výsledků 
z posledních dvou Mistrovství Evropy juniorů, nominační čas bude brán lepší čas 
na 20. místě z posledních dvou MEj. Nominační limit bude stanoven jen u těch 
disciplín, které se plavaly alespoň na jednom z posledních dvou Mistrovství Evropy 
juniorů.

2.2.7. Udělené body se nezávisle na výsledcích jednotlivých závodů sečtou a po 
absolvování vybraných závodů se udělá bodový součet a pořadí dle bodů.

2.2.8. Viz bodovací tabulka.
2.3. Nominace a soustředění:

2.3.1. Po skončení  posledního nominačního závodu bude známa konečná verze 
nominační tabulky.

2.3.2. Do širší nominace postupuje prvních 6 závodníků (mužů i žen).
2.3.3. Širší nominace bude doplněna o 4 - 6 dalších závodníků (mužů a žen) na 

základě  výsledků  v jednotlivých  závodech.  Výběr  provede  šéftrenér  po 
konzultacích s ostatními trenéry.

2.3.4. Reprezentanti ze širší nominace (tedy 10/12 mužů a 10/12 žen) se budou 
účastnit dvou soustředění.

2.3.4.1. První soustředění (3 – 4 dny na konci června)
2.3.4.2. Druhé soustředění (5 - 7 dnů na přelomu července a srpna)
2.3.4.3. Místa konání stanoví šéftrenér juniorské reprezentace.

2.3.5. Na základě aktuálních výsledků a formy na těchto dvou soustředěních bude 
nominováno  na  MEj  5  mužů  a  5  žen,  kteří  se  zúčastní  MEj.  Pro  závěrečnou 
nominaci  je  pořadí  v  nominační  tabulce  pouze  pomocným  kritériem  výběru, 
hlavním kritériem je aktuální forma a snažení jednotlivých závodníků. 

2.3.6. Nominace bude uzavřena po druhém soustředění.
2.3.7. Reprezentanti, kteří nebudou nominováni na MEj, budou náhradníky.
2.3.8. Následovat bude ještě jedno soustředění (3 – 4 dny krátce před odjezdem, 

asi konec srpna). To bude určeno už jen pro nominované.
2.4. Kdo může být nominován:

2.4.1. Člen VZS ČČK (rozhodující je termín registrace pro daný rok dle platného 
Registračního řádu VZS ČČK). Seznam členů poskytne Prezídium VZS ČČK.

2.4.2. Člen narozený v roce, který umožňuje start na MEj (dle pravidel ILS).
2.4.3. Závodník, který v nominační tabulce obsadí 1. – 6. místo, nebo závodník, 

který je na 7. až dalším místě, který však svým výkonem v jednotlivé disciplíně 
předvede velmi dobrý výkon, nebo splní nominační limit.

2.5. Finance:
2.5.1. Jako  první  bude  osloveno  Prezídium  VZS  ČČK,  v případě  nemožnosti 

financování ze strany Prezídia, bude tato skutečnost oznámena nominovaným.
2.5.2. Jako druhé budou osloveny místní skupiny nominovaných – bude na každé 

MS, kolik a za jakých pravidel přispěje svým nominovaným závodníkům.



2.5.3. Poslední  možností  je  financovaní  z vlastních  zdrojů  nominovaných 
závodníků.

2.5.4. Sponzorské smlouvy je třeba předem konzultovat,  aby nedošlo ke střetu 
zájmů jednotlivých sponzorů a závodníků.

2.5.5. Do celkové částky nákladů budou zahrnuty náklady na celou výpravu na 
MEj a náklady na jednotlivá soustředění.

2.5.6. Po zveřejnění širší nominace bude třeba zaplatit  zálohu a před odjezdem 
pak doplatek.

2.5.7. Po skončení MEj bude provedeno vyúčtování.
2.6. Trenéři:

2.6.1. Šéftrenér juniorské reprezentace je na návrh předsedy Sportovní sekce VZS 
ČČK jmenován P VZS ČČK na období 4 let.

2.6.2. Šéftrenér si vybere další trenéry z ČR, kteří se budou podílet na přípravě a 
soustředěních.

2.6.3. Šéftrenér stanoví datumový rozpis soustředění a plán tréninků. Příprava na 
soustředění bude zcela pod jejím vedením pokud se nedomluví s jiným trenérem, 
že dané soustředění povede on. Pokud se s někým domluví, musí to být stanoveno 
na začátku v rozpisu a daný trenér by měl předložit, jakou bude mít soustředění 
náplň, co a kolik se toho naplave.

2.6.4. Šéftrenér zodpovídá za sportovní přípravu, na organizaci výpravy a dalších 
záležitostech se podílí jen okrajově.

2.6.5. Šéftrenér stanoví plán přípravy od zveřejnění širší nominace až po MEj. Plán 
bude obsahovat, co mají nebo aspoň kolik toho mají závodníci odtrénovat, pokud 
zrovna  nemají  soustředění.  Jak  to  zvládnou  už  záleží  na  ostatních  trenérech 
jednotlivých místních skupin a závodnících samotných.

2.6.6. Soustředění bude sloužit ke zhodnocení přípravy a prověření aktuální formy 
a výkonů jednotlivých závodníků.

2.6.7. Šéftrenér rozhoduje o závěrečné nominaci po konzultaci s ostatními trenéry. 
Závěrečná nominace bude oznámena po skončení druhého soustředění.

2.7. Organizace:
2.7.1. Vedení nominační tabulky předseda Sportovní sekce VZS ČČK.
2.7.2. Výsledky  z nominačních  závodů  (jednotlivé  disciplíny,  jména  a  ročníky 

narození závodníků) zasílají organizátoři  neprodleně na mail předsedy Sportovní 
sekce VZS ČČK.

2.7.3. Organizační  záležitosti  (oblečení,  ubytování,  doprava,  finance,  výjezd  na 
MEj atd.) má na starost předseda Sportovní sekce VZS ČČK.

2.7.4. Sportovní sekce VZS ČČK zveřejňuje na webových stránkách Prezídia VZS 
ČČK  aktuální  nominační  tabulku  s průběžnými  výsledky  a  následně  i  další 
informace spojené s MEj.

3. Nominační pravidla pro seniory
3.1. Nominační závody a disciplíny:
3.2. Jarní cena Neratovic (pořadatel Neratovice)

3.2.1. 100 m plavání s překážkami 100 m Obstacles Swim
3.2.2. 100 m záchrana modelu s ploutvemi 100 m Manikin Carry  with Fins
3.2.3. 50 m záchrana modelu 50 m Manikin Carry
3.2.4. 100 m záchranný polohový závod 100 m Rescue Medley

3.3. Mistrovství ČR seniorů – bazénové disciplíny (pořadatel se mění)
3.3.1. 50 m záchrana modelu 50 m Manikin Carry
3.3.2. 100 m tažení modelu s ploutvemi 100 m Manikin Tow with Fins
3.3.3. 200 m superzáchranář 200 m Super Lifesaver
3.3.4. 100 m záchranný polohový závod 100 m Rescue Medley



3.3.5. 200 m plavání s překážkami 200 m Obstacle Swim
3.3.6. Záchrana pomocí lana Line Throw
3.3.7. SERC (dle možností pořadatele)

3.4. Mistrovství ČR seniorů – plážové a mořské disciplíny (pořadatel se mění)
3.4.1. Plážové praporky Beach Flags
3.4.2. Plovák Surf Race
3.4.3. Běh-plavání-běh Run-Swim-Run
3.4.4. Plážový běh Beach Run

3.5. Bodování:
3.5.1. V jednotlivých závodech se stanoví pořadí aktuálních ročníků.

3.5.1.1. Závodů  se  nesmí  účastnit  závodník,  kterému  bylo  uděleno  disciplinární 
opatření, a to po dobu následujících 12 měsíců od data udělení disciplinárního 
opatření.

3.5.2. Za  každou  individuální  disciplínu,  která  nebude  měřena  elektronickou 
časomírou, budou uděleny body 30 - 1 (první místo 30, druhé 29, třetí 28 atd.).

3.5.3. Disciplíny  ve dvojicích  -  udělené body se odstupňují  po 2 bodech (první 
místo 30, druhé 28, třetí 26 atd. - a každý z dvojice by získal dané body - tedy 
první dvojice - každý z nich po 30 bodech atd.).

3.5.4. SERC se odstupňuje po 4 bodech - první čtveřice - každý po 30 bodech, 
druhé místo - každý po 26 bodech atd.

3.5.5. Všechny  individuální  disciplíny,  které  budou  měřeny  elektronickou 
časomírou, budou bodovány s bonusem 10 % bodů navíc, za první místo 30+3, za 
druhé místo 29+2,9, za třetí místo 28+2,8 atd.

3.5.6. V každé individuální disciplíně, která bude měřena elektronickou časomírou, 
bude možnost získat k bodům za pořadí i bonusových 100 % bodů za překonání 
nominačního limitu.  Tento čas bude stanoven na základě dosažených výsledků 
z posledních  dvou  Mistrovství  Evropy  seniorů  a  Mistrovství  světa  seniorů 
(RESCUE),  nominační  čas  bude brán lepší  čas  na 16.  místě  z posledních  dvou 
závodů.  Nominační  limit  bude  stanoven  jen  u  těch  disciplín,  které  se  plavaly 
alespoň na jednom z posledních dvou mistrovstvích.

3.5.7. Udělené body se nezávisle na výsledcích jednotlivých závodů sečtou a po 
absolvování vybraných závodů se udělá bodový součet a pořadí dle bodů.

3.5.8. Viz bodovací tabulka.
3.6. Nominace a soustředění:

3.6.1. Po skončení  posledního nominačního závodu bude známa konečná verze 
nominační tabulky.

3.6.2. Do širší nominace postupuje prvních 6 závodníků (mužů i žen).
3.6.3. Širší nominace bude doplněna o 2 - 4 další závodníky (muže a ženy) na 

základě  výsledků  v jednotlivých  závodech.  Výběr  provede  šéftrenér  po 
konzultacích s ostatními trenéry.

3.6.4. Reprezentanti  ze širší  nominace (tedy 8/10 mužů a 8/10 žen) se budou 
účastnit dvou soustředění.

3.6.4.1. První soustředění (3 – 4 dny na konci června).
3.6.4.2. Druhé soustředění (5 - 7 dnů na přelomu července a srpna).
3.6.4.3. Místa konání stanoví šéftrenér seniorské reprezentace.

3.6.5.  Na základě aktuálních výsledků a formy na těchto dvou soustředěních bude 
nominováno na ME/MS 6 mužů a 6 žen, kteří se zúčastní ME/S. Pro závěrečnou 
nominaci  je  pořadí  v  nominační  tabulce  pouze  pomocným  kritériem  výběru, 
hlavním kritériem je aktuální forma a snažení jednotlivých závodníků. 

3.6.6. Nominace bude uzavřena po druhém soustředění.
3.6.7. Reprezentanti, kteří nebudou nominováni na ME/S, budou náhradníky.



3.6.8. Následovat bude ještě jedno soustředění (2 – 3 dny krátce před odjezdem, 
asi na přelomu srpna a září). To bude určeno už jen pro nominované.

3.7. Kdo může být nominován:
3.7.1. Člen VZS ČČK (rozhodující je termín registrace pro daný rok dle platného 

Registračního řádu VZS ČČK). Seznam členů poskytne Prezídium VZS ČČK.
3.7.2. Člen narozený v roce, který umožňuje start na ME/S (dle pravidel ILS).
3.7.3. Závodník, který v nominační tabulce obsadí 1. – 6. místo, nebo závodník, 

který je na 7. až dalším místě, který však svým výkonem v jednotlivé disciplíně 
předvede velmi dobrý výkon, nebo splní nominační limit.

3.8. Finance:
3.8.1. Jako  první  bude  osloveno  Prezídium  VZS  ČČK,  v případě  nemožnosti 

financování ze strany Prezídia, bude tato skutečnost oznámena nominovaným.
3.8.2. Jako druhé budou osloveny místní skupiny nominovaných – bude na každé 

MS, kolik a za jakých pravidel přispěje svým nominovaným závodníkům.
3.8.3. Poslední  možností  je  financovaní  z vlastních  zdrojů  nominovaných 

závodníků.
3.8.4. Sponzorské smlouvy je třeba předem konzultovat,  aby nedošlo ke střetu 

zájmů jednotlivých sponzorů a závodníků.
3.8.5. Do celkové částky nákladů budou zahrnuty náklady na celou výpravu na 

MEj a náklady na jednotlivá soustředění.
3.8.6. Po zveřejnění širší nominace bude třeba zaplatit  zálohu a před odjezdem 

pak doplatek.
3.8.7. Po skončení ME/S bude provedeno vyúčtování.

3.9. Trenéři:
3.9.1. Šéftrenér seniorské reprezentace je na návrh předsedy Sportovní sekce VZS 

ČČK jmenován P VZS ČČK na období 4 let.
3.9.2. Šéftrenér si vybere další trenéry z ČR, kteří se budou podílet na přípravě a 

soustředěních.
3.9.3. Šéftrenér stanoví datumový rozpis soustředění a plán tréninků. Příprava na 

soustředění bude zcela pod jejím vedením pokud se nedomluví s jiným trenérem, 
že dané soustředění povede on. Pokud se s někým domluví, musí to být stanoveno 
na začátku v rozpisu a daný trenér by měl předložit, jakou bude mít soustředění 
náplň, co a kolik se toho naplave.

3.9.4. Šéftrenér zodpovídá za sportovní přípravu, na organizaci výpravy a dalších 
záležitostech se podílí jen okrajově.

3.9.5. Šéftrenér stanoví plán přípravy od zveřejnění širší nominace až po ME/S. 
Plán bude obsahovat, co mají nebo aspoň kolik toho mají závodníci odtrénovat, 
pokud zrovna nemají soustředění. Jak to zvládnou už záleží na ostatních trenérech 
jednotlivých místních skupin a závodnících samotných.

3.9.6. Soustředění bude sloužit ke zhodnocení přípravy a prověření aktuální formy 
a výkonů jednotlivých závodníků.

3.9.7. Šéftrenér rozhoduje o závěrečné nominaci po konzultaci s ostatními trenéry. 
Závěrečná nominace bude oznámena po skončení druhého soustředění.

3.10. Organizace:
3.10.1. Výsledky  z nominačních  závodů  (jednotlivé  disciplíny,  jména  a  ročníky 

narození závodníků) zasílají organizátoři  neprodleně na mail předsedy Sportovní 
sekce VZS ČČK.

3.10.2. Organizační  záležitosti  (oblečení,  ubytování,  doprava,  finance,  výjezd  na 
MEj atd.) má na starost předseda Sportovní sekce VZS ČČK.



3.10.3. Sportovní sekce VZS ČČK zveřejňuje na webových stránkách Prezídia VZS 
ČČK  aktuální  nominační  tabulku  s průběžnými  výsledky  a  následně  i  další 
informace spojené s ME/S.

4. Důsledky  porušení  nebo  obcházení  povinností  reprezentanta  a  nominačních 
pravidel.
4.1. Dojde-li k reprezentaci – a ta bude následovně shledána jako neoprávněná, nebo 

reprezentant či reprezentanti VZS ČČK se při reprezentaci nebude chovat řádně, bude 
podniknuto kárné řízení.

4.2. Trest za porušení pravidel může být zákaz činnosti na dobu až 3 let.
4.3. O  trestu  rozhoduje  Sportovní  sekce  VZS  ČČK  a  předkládá  své  rozhodnutí  ke 

schválení P VZS ČČK.
4.4. Schválené rozhodnutí je konečné.

Schváleno Sportovní sekcí 14. 12. 2010.


	REPREZENTACE VZS ČČK

