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Pravidla soutěže Mistrovství  České republiky žatstva a 
dorostu v záchranném sportu VZS ČČK. 

 

NÁMĚT SOUTĚŽE : SROVNÁNÍ FYZICKÉ VÝKONNOSTI A DOVEDNOSTI  SE ZAMĚŘENÍM NA 
ZVYŠOVÁNÍ DOVEDNOSTI  V ZÁCHRANÁŘSKÉ ČINNOSTI REGISTROVANÉHO  ŽATSTVA A 
DOROSTU Z  JEDNOTLIVÝCH MS VZS ČČK. MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY TAKÉ SLOUŽÍ 
K MASOVĚ NÁBOROVÉMU CHARAKTERU A POPULARIZACI TÉTO ČINNOSTI, MEZI DOSUD 
NEREGISTROVANÝMI OBČANY, ZEJMÉNA PAK  MLÁDEŽÍ.   

 

• Dělení soutěží podle věkových kategorií: 
 

o Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující kalendářní rok ve kterém závodník 
dovrší uvedený věk. Přechod do vyšší kategorie se provádí k 1. lednu.  

o Závodníci věkové kategorie žatstva (B + C ) mohou soutěžit ve své  kategorii a také ve 
vyšší do kategorie žáci A.  

 
 

o Věkové rozdělení - kategorie : 
 

• žáci C  ročník 2004 a mladší 50m 
• žáci B  ročník 2002 až 2003 50m 
• žáci A   ročník 2000 až 2001 100m 
• mladší dorost ročník 1998 až 1999 100m 
• starší dorost  ročník 1996 až 1997 100m 

 
Soutěž družstev a jednotlivců. 

 
o V soutěži družstev soutěží smíšená družstva (2 chlapci a 2 dívky). Počty 

zúčastněných družstev upřesní propozice.   
o V soutěže jednotlivců soutěží chlapci a dívky v jednotlivých disciplinách. Počty 

zúčastněných družstev upřesní propozice.  
o Pokud chlapec nebo dívka nastoupí do soutěže družstvu jedné věkové kategorie, 

nemůže už soutěžit v jiném družstvu, ani v jiné věkové kategorii, soutěže družstev. 
Pokud nastoupí na závod jednotlivců v jedné věkové kategorii, nemůže už soutěžit 
v jiné věkové kategorii. 

o Za nasazení do soutěže ve vyšší věkové kategorii než je věková kategorie 
soutěžícího, plně zodpovídá vedoucí výpravy MS VZS ČČK .   

o Pro měření času bude použito jednotné časomíry, stopky nebo elektrická časomíra.. 
o Plavecké brýle jsou povoleny pro všechny discipliny. 
o Nikomu ze soutěžících není dovoleno používat prostředky, které by dávaly 

nespravedlivou výhodu proti ostatním soutěžícím. 
o Jestliže se soutěžící domnívá, že byl poškozen je povinen disciplinu dokončit a až 

poté může protestovat ,viz. Soutěžní řád a Pravidla soutěží VZS ČČK. 
o Doporučený počet soutěžících na Mistrovství republiky: soutěže družstev se z každé 

MS VZS ČČK může zúčastnit v každé kategorii 2 smíšená družstva  a soutěže 
jednotlivců 8 chlapců a 8 dívek. 

o Mistrovství republiky se řídí Soutěžním řádem a  Pravidly soutěží VZS ČČK.   
 

Stanovení umístění a časů. 
 

• Umístění a čas se určuje podle Soutěžního řádu a Pravidel soutěží VZS ČČK. Tím vznikne 
celkové pořadí družstev v soutěži.  Při rovnosti bodů, rozhodne lepší umístění družstva v 
záchranářské štafetě. 
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Soutěž družstev. 
 

Discipliny : Plavecká štafeta VZS. 
Záchranářská štafeta. 
Kardiopulmonální resuscitace. 

 
o Délka plaveckých úseků pro jednotlivé věkové kategorie: 

 

• žáci C  ročník 2004 a mladší 50m 
• žáci B  ročník 2002 až 2003 50m 
• žáci A   ročník 2000 až 2001 50m 
• mladší dorost ročník 1998 až 1999 50m 
• starší dorost  ročník 1996 až 1997 50m 

 
 

• Start 
 

• Viz. výklad pojmů 
• Před zahájením soutěže provést ukázkový start. 

 
 

Plavecká štafeta VZS 
 

o  Popis discipliny:   
• První soutěžící startuje z vody plave určený úsek znakem. Druhý soutěžící startuje po dotyku 

prvního soutěžícího obrátkové stěny z bloku a plave určený úsek prsa. Třetí soutěžící startuje 
po dotyku druhého soutěžícího obrátkové stěny z bloku a plave určený úsek volným 
způsobem a čtvrtý soutěžící startuje po dotyku třetího soutěžícího obrátkové stěny z bloku a 
plave určený úsek volným způsobem s ploutvemi. Jestliže po startu nebo během svého úseku 
soutěžící ztratí ploutev je povoleno znovu nasadit ploutev (ploutve) a pokračovat v soutěži. 
Závodník musí končit svůj úsek  nejméně s jednou ploutví.  

 
o  Popis materiálu. 

 
• Závodní dráha: je vymezena dvěma plovoucími lany. Délka dráhy a šířka je určena bazénem.  
•  Ploutve: max. délka 65 cm, max. šířka. 30 cm 

 
 

o Diskvalifikace 
� Nenastoupí-li družstvo do dvou minut po vyhlášení startu 
� Za druhý opakovaný start .  
� Za křížení dráhy soupeři a zavinění jeho zdržení. 
� Táhání za dělící plovoucí lano. 
� Za neukázněné chování a vážné narušení průběhu soutěže. 
� Ztráta obou ploutví – závodník musí doplavat alespoň s jednou. 
� Za nedodržení popisu disciplín. 
� Za nedoplavání ve své dráze. 
� Špatnou předávku. 

 
•  Hodnocení. 
• Naměřené časy určí pořadí družstev. Pořadí družstev určí počty bodů, dosažených v této 

disciplině. 
 

 
Záchranářská štafeta 

 
•  Popis discipliny 
• První soutěžící startuje z bloku a plave pod vodou minimálně 10 – 15 m. Zbytek svého úseku 

doplave volným způsobem k předávce, která proběhne na hladině. Druhý soutěžící čeká ve 
vodě se záchranným pásem a musí se stále držet aspoň jednou rukou stěny. Po dotyku stěny 
bazénu prvním soutěžícím, startuje a táhne na záchranném pásu prvého celý svůj úsek. První 
soutěžící se po dohmatu ihned chytne oběma rukama záchranného pásu (soutěžící může 
pomáhat nohama, ale nesmí se pustit pásu a nesmí předplavat táhnoucího). Po dotyku stěny 
druhého soutěžícího, startuje třetí soutěžící skokem z bloku s ploutvemi a plave pod vodou 
minimálně 15 – 20m. Zbytek svého úseku doplave volným způsobem. Předávka musí 
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proběhnout na hladině dotykem na obrátkovou stěnu. Čtvrtý soutěžící s ploutvemi čeká ve 
vodě se záchranným pásem, musí se stále držet aspoň jednou rukou stěny. Jakmile se třetí 
soutěžící dotkne stěny bazénu, čtvrtý soutěží odstartuje a táhne třetího soutěžícího na 
záchranném pásu celý úsek do cíle. Třetí soutěžící se po dohmatu ihned chytne oběma 
rukama záchranného pásu (soutěžící může pomáhat nohama, ale nesmí se pustit pásu a 
nesmí předplavat táhnoucího). Závod končí dotykem rukou čtvrtého soutěžícího na cílovou 
stěnu. Při soutěži nesmí dojít ke ztrátě kontaktu taženého se záchranným plovákem. Jestliže 
po startu nebo během discipliny soutěžící ztratí ploutev (ploutve) je povoleno znovu nasadit 
ploutev (ploutve) a pokračovat v soutěži. Závodník musí končit závod nejméně s jednou 
ploutví.  
 

 
• Minimální vzdálenosti plavání pod vodou. 

 
• Kategorie • První 

soutěžící 
• Třetí soutěžící 

• A – B - C • 10 metrů • 15 metrů 
• Dorost • 15 metrů • 20 metrů 

 
 

o Popis materiálu. 
� Označení minimální vzdálenosti plavání pod vodou: 4 x kontrastně barevný 

pás : délky na celou šíři bazénu a olova na zatížení pásů aby neplavaly. 
� Záchranné pásy: na každou dráhu 2 kusy. Celkový počet, dle počtu drah 

bazénu + dva náhradní. Všechny pásy stejné. 
 

o Diskvalifikace 
� Nenastoupí-li družstvo do dvou minut po vyhlášení ke stratu 
� Za druhý opakovaný start .  
� Za křížení dráhy soupeři a zavinění jeho zdržení. 
� Táhání za dělící plovoucí lano. 
� Za neukázněné chování a vážné narušení průběhu soutěže. 
� Ztráta obou ploutví – závodník musí doplavat alespoň s jednou. 
� Ztráta kontaktu se záchranným pásem 
� Za nedodržení popisu disciplín. 
� Za nedoplavání ve své dráze. 
� Špatnou předávku. 

 
 

o Hodnocení. 
• Naměřené časy určí pořadí družstev. Pořadí družstev určí počty bodů, dosažených v této 

disciplině. 
 

 
 
Kardiopulmonální resuscitace. (oživování) 
Resuscitace se provádí dle „Guidelines 2010“ 
 

o Popis discipliny . 
• Kardiopulmonální resuscitace je prováděna na modelu ( AMBU apod. ) ve dvojici. 
• Všemi závodníky je řešena jednotná situace : „ postižený“ je vytažený z vody, topil se, je 

v bezvědomí, nedýchá, nekrvácí, bez úrazu. 
• Z celého družstva jsou vylosovány dva záchranáři pro disciplinu KPR. 
• Dvojice provádí resuscitaci po dobu 3 minut. 

 
o Trestné body. 

 
• A. Obecné manévry      trestné body 

 
� Kontrola stavu vědomí /oslovení,zatřesení,…./   1/2 bodu 
� Záklon hlavy a  zdvižení brady     1/2 bodu 
� Kontrola přítomnosti dechu     1 bod 
� nepřivolání pomoci ( 155 ;112 )     1 bod 
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• B.Vlastní vdechování /dýchání z plic do plic/   trestné body 
o technikou dýchání  z úst do úst. 

 
� Pět úvodních vdechů       1 bod 
� Při vdechu musí být zřetelné vniknutí vzduchu do plic   1 bod 
� Nadměrný vdech / více než 800 ml /    1/2 bodu 

 
• C. Vlastní technika stlačování hrudníku    trestné body 

 
� Zvolit správné místo stlačování hrudníku   1/2 bodu 
� Stlačováním hranou ruky, napnuté lokty, pohyb z kyčlí,..  1/2 bodu 
� Hloubka stlačování hrudní kosti 5-6cm    1 bod 
� Správná frekvence stlačování a jeho pravidelnost (100-120/min) 1/2 bodu 
� Správný poměr /30:2/ stlačení : dech    1/2 bodu 
� Správná technika střídání záchranářů /ohlášení,plynulost/ 1/2 bodu 

    
o Hodnocení. 

� Kategorie A – B - C jsou hodnoceni   UMÍ = O trestných bodů,  NEUMÍ = max. 
2 trestné body 

� Kategorie -Dorost jsou hodnoceny podle uvedených bodů, max. 9 trestných 
bodů  

� Při neprovedení či chybném provedení jednotlivých manévrů se dvojici 
připočítávají trestné body, jak je u jednotlivých manévrů uvedeno. Může být 
uděleno maximálně 9 trestných bodů 

� Hodnotí se dvojice, nikoliv dva jednotlivci. 
� Jestliže určitý manévr provádějí postupně oba členové dvojice, neudílí se 

trestný bod tehdy, provedou-li oba manévr správně. Disciplinu zajišťují dva 
kvalifikovaní rozhodčí vybavení stopkami, body udělují po vzájemné 
konzultaci. 

� Na každém stanovišti rozhodují dva proškolení rozhodčí nebo zdravotníci  
� Hodnocení není ovlivněno případným slovním doprovodným komentářem 

soutěžících. 
 

• Součet trestných bodů neurčuje pořadí v  disciplině KPR, ale přičítá se k celkovému 
bodovému součtu všech disciplin v soutěži . 

• Popis materiálu. 
•  Model  AMBU (doporučen 2 x). 

 
 
 

Soutěž jednotlivců. 
 

Disciplina :   Volný způsob s podplaváním překážky 
Disciplina:    Kraul s pásem a ploutvemi 
Disciplina:    Tažení figuríny s ploutvemi 
Disciplina:    Záchrana modelu 

 

 
o Délka plaveckých úseků pro jednotlivé věkové kategorie: 

 
• žáci C  ročník 2004 a mladší 50m 
• žáci B  ročník 2002 až 2003 50m 
• žáci A   ročník 2000 až 2001 100m 
• mladší dorost ročník 1998 až 1999 100m 
• starší dorost  ročník 1996 až 1997 100m 

 
 

Kraul s pásem a ploutvemi. 
 

o Popis discipliny. 
 
 

• Soutěžící je připraven na startovním bloku s ploutvemi na nohách a záchranným pásem 
v ruce, s kurtou přes rameno. Na startovní signál startuje startovním skokem, odhazuje 
záchranný plovák a plave kraul s ploutvemi a táhne za sebou záchranný plovák, který je 
připoután na kurtu, kterou má soutěžící navlečenu na rameni. Disciplinu končí dohmatem 



 5

rukou na cílovou stěnu bazénu. Soutěžící nesmí ztratit záchranný plovák. Soutěž musí 
dokončit aspoň s jednou ploutví. 

 
o Obrátka. 

• Soutěžící se musí na obrátce dotknout jakoukoliv částí těla obrátkové stěny bazénu. Po 
dotyku obrátkové stěny může pokračovat dále v soutěži. 

 
o Popis materiálu. 

� Ploutve: max. délka 65 cm, max. šířka. 30 cm 
� Záchranný pás: pro všechny účastníky stejný.  

 
 

o Diskvalifikace. 
• Nenastoupí-li  do dvou minut po vyhlášení stratu 

� Za druhý opakovaný start .  
� Za křížení dráhy soupeři a zavinění jeho zdržení. 
� Táhání za dělící plovoucí lano. 
� Za neukázněné chování a vážné narušení průběhu soutěže. 
� Ztráta obou ploutví – závodník musí doplavat alespoň s jednou. 
� Ztráta kontaktu se záchranným pásem 
� Za nedodržení popisu disciplín. 
� Za nedoplavání ve své dráze. 
� Za špatnou obrátku. 

 
o Hodnocení: 

� Měří se dosaženy čas. Soutěžící s nejlepším dosaženým časem vyhrává. Při 
dosažení stejném času více závodníky v rozplavbě, rozhoduje cílový 
rozhodčí. Při stejném dosaženém času v jiných rozplavbách, závodníci 
dosáhnou stejné pořadí v této disciplině. 

 
o Stanovení umístění a času: viz. Pravidla soutěží VZS bod.4 

 
 

Volný způsob s podplaváním překážky 
 

o Popis discipliny. 
• Soutěžící je připraven na startovním bloku, na startovní signál skáče do vody a plave volným 

způsobem k překážce, kterou musí podplavat. Kategorie C + B absolvují překážku dvakrát, 
kategorie A + MD + SD čtyřikrát. 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 disciplině. Disciplina 
končí po dohmatu rukou na cílovou stěnu bazénu. 

 
o Obrátka: 

• Soutěžící se musí na obrátce dotknout jakoukoliv částí těla obrátkové stěny bazénu. Po 
dotyku obrátkové stěny může pokračovat dále v soutěži. 

 
o 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 překážkový rozhodčí. Překážka se 
podplavává při úseku 50m 2x (C,B) a při úseku 100m 4x (A, MD, SD) 

 
o Popis materiálu: 

� Plot: plastový rám s textilií vysoký min. 50 cm 
� Nutno dát na všechny dráhy. 

 
o Diskvalifikace: 

• Nenastoupí-li do dvou minut po vyhlášení stratu 
� Za druhý opakovaný start .  
� Za křížení dráhy soupeři a zavinění jeho zdržení. 
� Táhání za dělící plovoucí lano. 
� Za neukázněné chování a vážné narušení průběhu soutěže. 
� Za nepodplavání překážky. 
� Za nedodržení popisu disciplín. 
� Za špatnou obrátku. 
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� Za nedoplavání ve své dráze. 
 

o Hodnocení: 
� Měří se dosažený čas. Soutěžící s nejlepším dosaženým časem vyhrává. Při 

dosažení stejném času více závodníky v rozplavbě, rozhoduje cílový 
rozhodčí. Při stejném dosaženém času v jiných rozplavbách, závodníci 
dosáhnou stejné pořadí v této disciplině. 

 
o Stanovení umístění a času: viz. Pravidla soutěží VZS bod.4 

 
 

Disciplína – Tažení figuríny s ploutvemi  
 

� Popis disciplíny 
• Startuje se na akustický signál skokem do vody, závodník plave v kategorii B+C 25 m a 

v kategorii A+MD+SD 75m volným způsobem s ploutvemi a záchranným pásem. Po dotknutí 
se obrátkové stěny rukou závodník zapne vznášející se model (na hladině u okraje bazénu) 
do záchranného pásu a táhne ho zpět. Disciplína končí, když se závodník dotkne cílové stěny 
bazénu. 

• Závodníci musí vléci (ne držet) model s napnutým lanem záchranného pásu. 
 

• Schéma disciplíny  
 

•  
 

 

� Vybavení 
• Model, ploutve, záchranné pásy: Standardy zařízení a vybavení. Soutěžící musí používat 

model a záchranné pásy poskytnuté pořadatelem soutěže.  
• Model je naplněn vodou tak, že vrchní část modelu je nad hladinou (tj. od vrchní části bílého 

pruhu nahoru). 

� Start se záchranným pásem 
o Při startu je záchranný pás v ruce, s kurtou přes rameno. Lano záchranného pásu 

musí být ihned po startu plně nataženo. 
• Záchranný pás musí být správně nasazen, a to smyčkou napříč nebo přes 1 rameno. Když se 

soutěžící přibližuje k figuríně, musí být pás tažen za soutěžícím. 
• Za předpokladu, že byl pás správně nasazen, není důvodem k diskvalifikaci, když jeho 

smyčka sklouzne během přibližování se k modelu nebo během jejího tažení na paži nebo 
loket soutěžícího. 

� Umístění modelu pro vlečení 
• Model je naplněn vodou, takže plave vrchem příčné čáry na hladině. 
• Člen soutěžního týmu asistuje jako pomocník.  
• Před startem pomocník model umístí vertikálně a čelem ke stěně v přidělené dráze na pravou 

stranu dráhy z pohledu startu. 
• Pomocník musí model pustit, jakmile se soutěžící dotkne otočného břehu. Pomocník nesmí 

model postrkovat směrem k soutěžícímu nebo cílovému břehu.  
• Pomocník nesmí vstoupit do vody. 
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� Zajištění modelu 
• Poté, co se soutěžící dotkne otočného břehu, musí připevnit záchranný pás kolem těla a pod 

obě paže modelu do vzdálenosti 5-ti metrů od obrátkové stěny bazénu.  
• Soutěžící dokončí plaváním 25m ve volném stylu a dotknutím se cílové stěny bazénu. 

� Vlečení modelu 
• Soutěžící musí model vléci (ne táhnout) pomocí pásu s plně nataženým lanem záchranného 

pásu. 
• Soutěžící nebude diskvalifikován, jestliže záchranný pás sklouzne během tažení tak, že model 

je zajištěn pouze pod jedním ramenem, za předpokladu, že: 
• záchranný pás byl zabezpečen správně, pod oběma pažemi modelu před tím, než soutěžící 

zahájil tažení. 
• ústa a nos modelu jsou udržovány nad hladinou vody. 

� Nasazení ztracených ploutví 
• Soutěžící si mohou nasadit ploutve ztracené po startu a pokračovat bez diskvalifikace, pokud 

nejsou porušeny pravidla pro vlečení a manipulaci s modelem a soutěžící doplave alespoň 
s jednou obutou ploutví. 

• Soutěžící nemohou znovu startovat v dalším přípravném závodě. 

� Závada na záchranném pásu 
• Pokud, dle názoru rozhodčího, záchranný pás, lano a nebo popruh (pás) mají během závodu 

technickou závadu, může rozhodčí povolit soutěžícímu opakování závodu.  

� Diskvalifikace 
• Kromě obecných pravidel může být důvodem k diskvalifikaci: 
• Špatný start; 
• Vypomáhání si jakýmkoliv vybavením bazénu při připevňování záchranného pásu k modelu; 

s výjimkou stání na dně bazénu při zajišťování modelu; 
• Použití nesprávné techniky vlečení modelu; 
• Neudržení úst a nosu modelu nad hladinou; 
• Netažení modelu s plně nataženým lanem nebo bez smyčky napříč nebo přes 1 rameno 

během přibližování se k modelu; 
• Neupuštění modelu pomocníkem ihned poté, co se soutěžící dotkne otočného kraje; 
• Tlačení modelu pomocníkem směrem k soutěžícímu nebo k cílovému kraji; 
• Nesprávné uložení modelu pomocníkem, nebo dotýkání se modelu pomocníkem poté, co se 

soutěžící dotknul otočného kraje; 
• Vstoupení pomocníka do vody; 
• Nedotknutí se kraje bazénu před uchopením modelu nebo záchranného pásu k jejímu 

zabezpečení, v rámci 5m vyznačené dráhy; 
• Nesprávné připevnění záchranného pásu k modelu (ne kolem těla a pod oběmi pažemi); 
• Oddělení záchranného pásu od modelu poté co byl pás správně upevněn okolo modelu ve 

vymezené 5m oblasti; 
• Nepřipevnění záchranného pásu k modelu před 5m vyznačeným pásmem (posuzováno dle 

vrcholku hlavy modelu); 
• Strkání nebo tažení modelu namísto vlečení; 
• Vlečení modelu s neúplně nataženým lanem záchranného pásu; 
• Nedotknutí se cílové stěny; 
• Dotknutí se cílového břehu bez záchranného pásu a modelu na předepsaném místě; 
• Dopomoc chůzí po dně bazénu, kromě možnosti stání na dně bazénu při zajišťování modelu.  
• Ztráta obou ploutví – závodník musí doplavat alespoň s jednou. 
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Disciplína – 50 m Záchrana modelu 

� Popis disciplíny 
• Startuje se na akustický signál skokem do vody, závodník plave 25 m volným způsobem 

a poté se potápí pro ponořený model, se kterým se musí vynořit ve vzdálenosti nejdéle 5metrů 
od místa uložení modelu. Závodník pak táhne model k cílové stěně bazénu, které se musí 
dotknout jakoukoliv částí těla. 

• Závodník se může během vytahování modelu odrazit ode dna.  
• Schéma disciplíny  

•  

� Vybavení 
• Model: Je pro kategorii A+MD+SD zcela napuštěn vodou, pro kategorii C+B jen zpoloviny 

napuštěn vodou, a uzavřen  
• Umístění modelu: Model je umístěn v hloubce 1,2 m.  
• Pro kategorii A+MD+SD je model položen na zádech a dotýká se dna bazénu, jeho základna 

(nohy) se musí dotýkat obrátkové stěny a jeho hlava je směrem k cílové stěně. 
• Pro kategorii B+C model přidržuje pomocník u obrátkové stěny a v okamžiku dotyku 

závodníka obrátkové stěny jej pustí. 

� Vytažení modelu 
• Závodníci kategorie A+MD+SD musí vytáhnout model minimálně jednou rukou, model musí 

být ve správné pozici (pro následné tažení) nad hladinou, než vrchol hlavy modelu dosáhne 
pásma 5m  od místa, kde model ležel. 

• Závodníci kategorie B+C převezmou model po dotyku rukou na obrátkovou stěnu, model musí 
být ve správné pozici (pro následné tažení) nad hladinou, než vrchol hlavy modelu dosáhne 
pásma 5m  od místa, kde model ležel. 

•  

� Diskvalifikace 
• Kromě obecných pravidel může být důvodem k diskvalifikaci: 
• Špatný start; 
• Nevynoření se po startu (neprotnutí hladiny) před potopením a vytažením modelu; 
• Použití bazénového vybavení (např. dráha, provaz, schody atd.), odražení ode dna při 

vynořování model je povoleno; 
• Vynoření hlavy modelu za 5metrovým pásmem; 
• Neudržování úst a nosu modelu nad vodní hladinou (při tažení); 
• Ztráta modelu před dotknutím cílové stěny; 
• Nedotknutí se cílové stěny; 

Dopomoc chůzí po dně bazénu, kromě možnosti odražení se ode dna při vytahování 
modelu.   
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Výklad pojmů 

o Start 
• Používá se pravidlo prvního 1. startu! 
• Na dlouhý hvizd závodník vstoupí na startovní blok a zůstane stát. 
• Na startérův pokyn „na místa“ závodník ihned zaujme startovní pozici s minimálně 1 nohou na 

přední hraně startovního bloku. Když jsou závodníci klidní, startér dává akustický startovní 
signál. 

o Diskvalifikace 
• Všichni soutěžící, kteří vystartují před startovacím signálem budou diskvalifikováni. 
• Signál vyzívající soutěžící k návratu je stejný jako startovací, ale je opakován společně se 

spuštěním lana na znamení špatného startu. Nebo, pokud hlavní rozhodčí disciplíny 
rozhodne, že start není regulérní zapíská a následuje (opakované) znamení startéra. Jestliže 
chyba startéra způsobí chybný start soutěžícího, chyba soutěžícího bude vyškrtnuta. 

o Model – Pás 

� Vytažení modelu 
• Při vytažení modelu se soutěžící mohou odrazit ode dna bazénu. Soutěžící musí model 

táhnout ve správné pozici, než vršek hlavy modelu dosáhne vyznačené 5m pásmo nebo 10m 
pásmo. 

� Tažení modelu 
• V disciplínách, ve kterých je model tažen, se předpokládá, že model (jakožto oběť) dýchá. 
• Soutěžící musí model táhnout (ne strkat-tlačit) alespoň jednou rukou a: 
• vyvarovat se držení modelu za krk, přes ústa nebo nos. Držení za bradu je přijatelné tam, kde 

je zřetelné, že soutěžící tlačí na bradu; 
• udržovat ústa a nos modelu nad hladinou (viz níže); 
• „tlačením“ je myšleno, že hlava modelu je držena před hlavou soutěžícího; 
• při soutěži je povolen kraul; 

� Hodnotící kritéria pro vytažení a tažení modelu 
• Kritéria pro vytažení a tažení modelu jsou použita až za vyznačeným 5m nebo 10m pásmem, 

kdy vršek hlavy modelu  protne toto pásmo. Tato kritéria budou použita při startu štafety 
Tažení modelu, až za 5m startovací zónou. 

� Vlečení modelu 
• Je-li požadováno vlečení modelu, pak soutěžící musí: 

o vléci model správně na záchranném pásu připevněném pod oběma rameny modelu 
a s plně roztaženým lanem; 

o udržovat ústa a nos modelu nad hladinou; 
• Soutěžící nebudou diskvalifikováni, vyklouzne-li záchranný pás během tažení tak, že model 

bude zajištěn pouze pod jedním ramenem, za předpokladu, že: 

o záchranný pás byl před zahájením tažení správně zabezpečen pod oběma rameny 
modelu; 

o ústa a nos modelu jsou udržována nad hladinou vody; 

� Ústa a nos nad hladinou 
• V disciplínách, ve kterých je tažen nebo vlečen model, se předpokládá, že model (jakožto 

oběť) dýchá. Soutěžící musí model táhnout-vléct tak, aby udržel jeho ústa a nos nad hladinou. 
Při posuzování, zda ústa a nos byla nad hladinou, rozhodčí neberou v potaz pouze čelní 
nárazové vlny. 

� Pomocník s modelem 
• Člen soutěžního týmu asistuje v disciplíně Tažení modelu s ploutvemi jako pomocník 

s modelem. 
• Před startem a během závodu, pomocník dává model do vody – svisle, čelem ke stěně – 

v přidělené dráze na pravou stranu dráhy z pohledu startu. 

• Pomocníci s modelem nesmí vstoupit do vody. 
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� Táhnutí záchranného pásu 
• Závodník musí táhnout záchranný pás na plně napnutém laně. 

o Dohmat a dotek na obrátce a cílové stěně bazénu 
• Závodník na obrátce a cílové stěně se může dotknout jakoukoliv částí těla. Pokud není určeno 

jinak v popisu disciplíny. Na cílovou stěnu bazénu, se doporučuje rukou. U obrátky se dotek 
počítá i nohou obuté v botičce ploutve. 

o Vybavení a výstroj 
• Ploutve - max. délka 65 cm, šířka  max. 30 cm. 
• Záchranný model, záchranné pásy a záchranné lano dodá pořadatel. 

o Diskvalifikace 
• Viz. popis disciplín. 

 


