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SOUTĚŽNÍ ŘÁD A PRAVIDLA SOUTĚŽÍ VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 

 

Úvod 

 

Prezidium Vodní záchranné sluţby Českého červeného kříţe vydává  soutěţní řád, pro pořádání 

soutěţí VZS pro mládeţ i dospělé. Základem tohoto soutěţního řádu jsou zkušenosti získané 

dlouhodobým pořádáním soutěţí VZS od roku 1971 a soutěţní řád vydaný v roce 1990.  Veškerá 

ustanovení po schválení prezidia VZS ČČK budou závazná pro soutěţe Vodní záchranné sluţby  na 

celém území České republiky ( výjimka pravidla ILS). 

Při pořádání mezinárodních závodů VZS v disciplinách ILS je nutno dodrţovat mezinárodní 

soutěţní řád (pravidla) ILS.  
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SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

 

1. Organizační předpisy 

1.1 Základní ustanovení. 

Tento soutěţní řád je souhrnem předpisů pro vypisování, pořádání a řízení soutěţí VZS na 

celém území ČR. Předpisy tohoto soutěţního řádu jsou závazně platné pro všechny 

registrované členy VZS, ale i její orgány a místní skupiny (MS). Výklad soutěţního řádu a 

jeho případné změny a doplňky provádí sportovní sekce VZS a schvaluje  P VZS ČČK. 

1.2 Vydáním tohoto soutěţního řádu se ruší platnost dříve vydaných pokynů pro organizování 

soutěţí VZS a soutěţního řádu VZS z roku 1990. 

1.3 Organizace sportovních soutěţí. 

1.3.1 Soutěţe VZS se rozdělují podle svého zaměření, funkce a účelu , podle územního rozsahu a 

podle způsobu jejich organizace při respektování poslání a úkolů VZS ČČK. Soutěţe podle 

svého zaměření, funkce a účelu jsou soutěţemi: 

 výkonnostního charakteru, které se zaměřují na zvyšování dovednosti a  

výkonnosti v záchranářské činnosti registrovaných  členů VZS 

 masového-náborového charakteru, které mají popularizovat tuto činnost mezi 

dosud neorganizovanými občany, zejména pak mezi mládeţí. 

1.4 Soutěţe podle územního rozsahu jsou organizovány: 

a) v mezinárodním měřítku 

b) v republikovém měřítku 

c) v příslušné oblasti 

d) v krajském měřítku 

e) v místním měřítku v rámci  MS . 

1.5 Dělení soutěţí podle věkových kategorií: 

 Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující kalendářní rok ve kterém závodník dovrší 

uvedený věk (mimo kategorie muţi a ţeny). Přechod do vyšší kategorie se provádí k 1. 

lednu. 

 pro účast v soutěţi muţů a ţen musí závodník dovršit 16 let, před termínem závodů 

(datum narození). 

 závodníci věkové kategorie ţatstva (B + C) mohou soutěţit ve své  kategorii a také ve 

vyšší do kategorie ţáci A. 

 technické omezení ţáků  kategorie A, B,C, viz. Pravidla soutěţí VZS bod 9.  

1.5.1 Věkové rozdělení - kategorie : 

 ţáci C                   7   + 10  let  

 ţáci B                   11 + 12  let 

 ţáci A                   13 + 14  let 

 mladší dorostenci  15 + 16  let 

 starší dorostenci    17 + 18  let  

 muţi a ţeny           16  let a starší 

1.6 Plánování soutěţí. 
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 Plánování všech soutěţí VZS  konaných na území ČR se řídí podle  kalendáře akcí 

(termínové listiny), vydaného P VZS ČČK, kterému se podřizují i akce konané v krajském či 

místním měřítku. Údaje v kalendáři akcí jsou závazné pro všechny členy VZS. Změny a 

úpravy  kalendáře akcí provádí pouze P VZS ČČK, a to jen v nevyhnutelných řádně 

zdůvodněných případech.  

1.7 Odvoláni soutěţe. 

Nemůţe-li se vypsaná soutěţ z váţných důvodů uskutečnit, je povinen pořadatel, popřípadě 

MS, která byla pověřena technickým uspořádáním, spolehlivě a co nejrychleji o tom 

vyrozumět rozhodčí, všechny přihlášené závodníky (prostřednictvím generálního sekretáře 

VZS ČČK) a P VZS ČČK, která soutěţ schválila. Zprávy o odvolání soutěţe musí být 

odeslány tak, aby došly všem adresátům alespoň 48 hodin před stanoveným začátkem 

soutěţe.Opomenutím této povinnosti zavazuje pořadatele, který byl pověřen technickým 

uspořádáním, k náhradě všech výloh, které vznikly přihlášeným sloţkám a delegovaným 

rozhodčím. 

1.8 Zákaz soutěţí:. 

P VSZ ČČK můţe z mimořádných důvodů vydat zákaz pořádání soutěţí VZS  (karanténa 

epidemie atd.). Zákaz lze vydat jen na určitý termín nebo období. 

 

2.  Sportovně technické dokumenty 

 

2.1  Kaţdá organizace, která hodlá uspořádat soutěţ či závody VZS (viz.kalendáře sportovních 

akcí), které se zúčastní organizovaní členové VZS z celé ČR nebo zahraničí - je povinna 

ohlásit toto P VZS ČČK, a to tři měsíce před termínem závodů. V případě pořádání soutěţí 

či závodů místní nebo krajského měřítka, které  nejsou v kalendáři sportovních akcí je 

pořadatel povinen oznámit toto na P VZS ČČK téţ tři měsíce před termínem závodů. P VZS 

ČČK jako pořadatel soutěţí mezinárodního a republikového měřítka vyhlašuje 

v dostatečném předstihu výběrové řízení na uspořadatele těchto soutěţí a určuje vítěze 

výběrového řízení. 

2.2 Hlášení se provádí zasláním návrhu rozpisu soutěţe, a to ve dvojím vyhotovení 

doporučeným dopisem na P VZS ČČK. Tento orgán vrátí pořadateli jedno vyhotovení 

návrhu rozpisu se schvalovací, pozměňovací či zamítací doloţkou do 30ti dnů . Od 

schvalovací, pozměňovací či zamítací doloţky se můţe upustit u soutěţí, které se konají jiţ 

několik ročníků (alespoň pátý ročník) beze změny rozpisu soutěţe.  

2.2.1 U soutěţí VZS  pořádaných na volné vodě musí být povolení projednáno se správcem vodní 

plochy, popřípadě  místní organizací svazu rybářů nebo policií. 

 

3.  Rozpis soutěže 

3.1 Rozpis soutěţe musí závazně obsahovat: 

 a) Úplný název soutěţe. 

 b) Všeobecná ustanovení: 

 pořadatele soutěţe a sloţku, která zajišťuje soutěţ po technické stránce 

 místo, datum a hodinu konání soutěţe 

 termín, adresu a způsob podání přihlášek 

 místo, datum a hodinu losování 

 hospodářské podmínky soutěţe (úhrada cestovného, sboru rozhodčích, cenu nocleţného a 

stravného soutěţících, vedoucích a rozhodčích) 

 adresu a telefonické, faxové nebo e-mail., spojení na pracovníka, který podá podrobnější 

informace o soutěţi. 

 

4. Technická ustanovení 
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4.1 Předpisy a popis disciplín, podle kterých se soutěţ pořádá. 

4.2 Disciplíny a jejich pořadí v jednotlivých dnech, případně limity, které je nutno splnit pro 

moţnost účasti v soutěţi či další podmínky 

4.3 Systém soutěţe, jedná-li se o soutěţ jednotlivců, druţstev a systém hodnocení i s postupem 

pro určení pořadí soutěţících při shodném umístění(pravidla). 

4.4 Probíhá-li soutěţ v rozplavbách přímo do finále nebo v rozplavbách s postupem do 

meziplaveb a finále. 

4.5 Kdo se můţe soutěţe zúčastnit. 

4.6              Podmínky pro uskutečnění startu: 

 platný členský průkaz 

 platná lékařská prohlídka  

 věková hranice 

 kdy a kým bude provedena kontrola dokladů 

 popis místa soutěţe 

 orientační nákres závodiště 

 tituly a ceny 

 postup do vyšší soutěţe (rozplavby) 

 námitky, komu a.do kdy, jakou formou a určení vkladu  

 povolení případné účasti mimo soutěţ 

 upozornění, poznámky a jiné organizační pokyny 

 

5.  Rozlosování soutěže 

5.1 U všech soutěţí je losování prováděno před zahájením soutěţe za účasti zástupců 

přihlášených MS VZS . 

 

6.  Výsledky soutěže 

6.1 Obsah výsledků soutěţí 

6.1.1 Titulní strana: 

 úplný a nezkrácený název včetně adresy.orgánu či MS, které jsou pořadateli soutěţe 

 přesný a úplný název soutěţe podle rozpisu 

 místo konání závodů a rozloha místa konání soutěţe (u bazénů je nutné uvést i místní 

čtvrť, ulici a úplný název bazénu)   

 datum nebo data konání soutěţe 

 kdo zabezpečuje technické uspořádání soutěţe 

 jméno a podpis vrchního rozhodčího.soutěţe 

6.1.2 Sbor rozhodčích: 

 obsazení všech funkcí rozhodčích 

 nezkrácená jména a příjmení rozhodčích s uvedením stupně jejich kvalifikace zjištěné při 

kontrole dokladů vrchním rozhodčím soutěţe 

 

6.2 Výsledky: 

 jednotlivé disciplíny je nutno nadepisovat přesně podle rozpisu soutěţe, včetně jejich 

pořadových čísel, a to v pořadí, v jakém probíhaly 

 pořadí závodníků podle určení vrchního časoměřiče (v případě stejného pořadí se napíše 

pořadí u prvního závodníka a u dalších se jiţ nevynechává) 

 nezkrácené jméno a příjmení závodníka, jeho rok narození a určenou zkratku jeho MS 

VZS  

 výsledný čas (při překlepu je třeba napsat čas znovu vedle) 

 u soutěţí, kde se boduje, uvádí se příslušný počet bodů za výsledný čas 
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 výsledky druţstev musí obsahovat jména a příjmení členů druţstva v pořadí, v němţ 

skutečně druţstvo startovalo 

 u kaţdého půldne je třeba zapsat případné změny ve sboru rozhodčích, a to tak, ţe je 

nutno napsat změnu původního rozhodčího i to, kam nový rozhodčí nastupuje, anebo 

funkci, která se nově obsazuje 

 

6.3 Úprava výsledků 

6.3.1 Při zachování obsahu je nutné upravit výsledky tak, aby v kaţdém případě zůstal levý okraj 

výsledků volný alespoň v šířce 5 cm, neboť jen tak lze při vazbě výsledků zaručit jejich 

čitelnost. Doporučuje se psát výsledky jen  po jedné straně papíru.  

 

6.4 Rozdělovník výsledků 

6.4.1 Pořadatel zajistí předání nebo zaslání výsledků zúčastněným MS VZS ČČK a P VZS ČČK. 

 

7.  Účast v soutěžích 

7.1 Přihláška 

7.1.1 Přihlášky k soutěţi  zasílají MS VZS ČČK doporučeně , jako soupis přihlášek (viz 7.2) i s 

údaji, které poţaduje pořadatel. 

7.1.2  Přihláška podaná příslušnou MS VZS ČČK zavazuje k účasti. 

 

7.2 Soupis přihlášek 

7.2.1 V soupisu přihlášek se uvedou jmenovitě nejlépe v  abecedním pořadí nejprve muţi a pak 

ţeny. Dále se uvádí u vícedenních závodů i počet poţadovaných noclehů pro muţe a pro 

ţeny. Soupis přihlášek musí také obsahovat název a termín závodů, ke kterému jsou 

závodníci přihlašováni, jméno a adresu pracovníka, na kterého bude zaslána příslušná 

korespondence k této soutěţi. Soupis přihlášek musí být opatřen razítkem a podpisem 

odpovědného člena MS VZS. Soupis slouţí pořadateli k odsouhlasení počtu přihlášených 

závodníků a jejich doprovodu, počtu potřebných noclehů u soutěţí vícedenních, pro 

vrchního rozhodčího při kontrole dokladů (nepřítomné a omluvené závodníky je nutno 

zřetelně škrtnout). Při soutěţích náborového charakteru se pouţijí tiskopisy v přiměřené 

míře. 

 

7.3 Odhláška 

7.3.1 Přihlášku závodníka lze odhlásit jedině tak, aby toto odhlášení došlo adresátu přihlášek a 

současně také pořadateli nejpozději 48 hodin před zahájením závodů, buď doporučeným 

dopisem, nebo telegraficky ( faxem) a to s udáním důvodů odhlášky. 

 

7.4  Omluva 

7.4.1 Omluvit s udáním důvodů je nutno i ty závodníky, jejichţ přihláška nebyla odhlášena, kteří 

se však k soutěţi nedostavili. Výjimku lze udělit v případě závaţné omluvy uznané vrchním 

rozhodčím soutěţe. Veškeré omluvy během soutěţe se podávají vrchnímu rozhodčímu 

soutěţe pouze písemně. Neomluvená neúčast znamená zahájení disciplinárního řízení. 

 

8. Povinnost vedoucích při soutěžích 

8.1. Vedoucí druţstva je oprávněn: 

 jednat jménem svého druţstva nebo jednotlivců s vrchním rozhodčím 

 podávat jménem reprezentující organizace (po projednání v kolektivu) námitky 

 upozornit  před  zahájením  závodů  rozhodčího  na  případné závady, které mohou    

nepříznivě ovlivnit regulérnost závodů, zdraví nebo bezpečnost závodníků 

 být přítomen projednávání námitek svého druţstva 

8.2 Vedoucí druţstva je povinen: 
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 dbát na kázeň a vystupování závodníků, zajistit pořádek v kolektivu závodníků. V 

průběhu závodů soustředit závodníky na vyhrazeném místě. 

 ovládat příslušná ustanovení soutěţního řádu a pravidel soutěţí, rozpisu soutěţe a řídit se 

jimi 

 předloţit vrchnímu rozhodčímu poţadované doklady dle rozpisu soutěţe 

 nahlásit vrchnímu rozhodčímu sestavu druţstev na předepsaném tiskopise 

 účastnit se jednání kolektivu MS VZS o podání případných námitek 

 prokázat se vrchnímu rozhodčímu soutěţe na vyzvání průkazem VZS ČČK 

 po dobu závodů se zdrţovat u vlastních závodníků, a to na místě pořadatelem pro 

druţstvo vymezeném 

 zachovat vlastní kázeň, disciplinovanost, čestné a přímé jednání. 

 

9.  Povinnosti organizace pověřené technickým uspořádáním soutěže 

9.1 Technickým uspořádáním soutěţe je pověřena organizace, která je uvedena v rozpisu 

vydaném řídícím orgánem soutěţe. 

9.2 Pořadatelská organizace je povinna: 

 uskutečnit přípravy k hladkému průběhu soutěţe  

 zajistit pořádek na závodišti a vytvořit dostatečný sbor pořadatelské sluţby 

 stanovit začátek soutěţe tak, aby hostujícím druţstvům či organizacím vyhovovalo 

vlakové či autobusové spojení. 

 připravit včas závodiště podle pravidel soutěţe, připravit šatny a jiné potřebné věci 

závodníkům a rozhodčím 

 zajistit zdravotní sluţbu a její řádné vybavení pro první pomoc včetně moţnosti přesunu 

do zdravotnického zařízení 

 zajistit k soutěţi účast dostatečného počtu kvalifikovaných rozhodčích dle potřeby 

soutěţe a další pracovníky ke zpracování výsledků 

 zajistit hlasatelskou sluţbu 

 u vícedenních soutěţí zajistit delegovaným rozhodčím bez zvláštního poţadavku nocleh 

a moţnost stravování 

 zajistit přihlášeným druţstvům nocleh, poţádají-li o to předem, a to nejméně 14 dní, 

pokud není stanoveno rozpisem soutěţe jinak 

 zajistit moţnost rozplavání nebo přípravy na disciplínu jednu hodinu před zahájením 

soutěţe 

 uschovat záznamy rozhodčích po dobu nejméně jednoho roku 

 pořadatel nemůţe měnit ustanovení rozpisu soutěţe bez předchozího souhlasu řídícího 

orgánu soutěţe. 

9.3 Povinnosti hostujících organizací: 

 oznámit předem, dle rozpisu soutěţe počet noclehů včetně způsobu jejich úhrady (pokud 

to jiţ není stanoveno v rozpise soutěţe) 

 dostavit se včas k závodům nebo se  omluvit pořadateli nejméně 48 hodin před 

stanoveným začátkem 

 na vyzvání pořadatele odebrat se na místo srazu slavnostního nástupu se všemi závodníky 

v záchranářském oděvu (bílé triko VZS a oranţové kraťasy nebo oranţový komplet VZS). 

 pomáhat pořadatelské organizaci v zajištění bezpečnosti na závodišti a ke klidnému a 

regulérnímu průběhu soutěţe 

 

10.  Povinnosti závodníků  

10.1 Závodníci jsou zejména povinni : 

 chovat se na závodišti a mimo ně ukázněně a podřizovat se bez odmluv rozhodnutí 

vrchního rozhodčího 



 7 

 dodrţovat pravidla soutěţe, soutěţního řádu VZS ČČK a rozpisu soutěţe 

 podřizovat se bez výhrad všem nadřízeným a pokynům trenéra nebo vedoucího druţstva 

 shromáţdit se včas na určeném místě pro přípravu slavnostního nástupu, ustrojeni v 

 záchranářském oděvu viz.9.3 

 při vyhlášení jednotlivých disciplín hlasatelem soutěţe shromáţdit se ihned v místě 

určeném pořadatelem nebo u pomocného startéra 

 při vyhlašování umístění závodníků na jednotlivých drahách se představit obecenstvu 

 vzorně reprezentovat  VZS ČČK 

   podrobit se případné zkoušce na alkohol nebo antidopingového testu u vrchního 

rozhodčího soutěţe 

 

11. Odložení zahájení soutěže 

11.1 Není-li moţné zahájit soutěţ ve stanovenou dobu pro nepředvídané překáţky, jsou druţstva 

povinna nastoupit k soutěţi ještě tentýţ den v pozdější dobu, nejpozději však tak, aby soutěţ 

skončila včas před odjezdem veřejného dopravního prostředku, kterým se druţstva mohou 

dopravit do svého bydliště. Ujednání o náhradním začátku soutěţe s udáním důvodu, pro 

který došlo k odloţení na pozdější dobu, potvrdí vedoucí druţstev. 

 

12. Nedostavení se delegovaného vrchního rozhodčího soutěže 

12.1 Není-li přítomen ve stanovený začátek soutěţe delegovaný vrchní rozhodčí soutěţe, je 

pořadatel povinen určit náhradního vrchního rozhodčího soutěţe z řad přítomných 

rozhodčích delegovaných na soutěţ. Nejlépe neutrálního rozhodčího s nejvyšší kvalifikací 

VZS ČČK. 

12.2 Za neutrálního rozhodčího se povaţuje ten, který není členem ani jedné MS VZS účastnící se 

soutěţe. V ţádném případě nemůţe být vrchním rozhodčím soutěţe trenér, vedoucí nebo 

závodník soutěţících druţstev. 

12.3 Při stejné kvalifikaci přítomných rozhodčích rozhodne o tom, kdo bude vrchní rozhodčí 

soutěţe, dohoda vedoucích druţstev, jinak los. Tuto okolnost potvrdí vedoucí druţstev v 

zápise svými podpisy. 

12.4 Řídí-li závody náhradní vrchní rozhodčí soutěţe a dostaví-li se v průběhu závodů 

delegovaný vrchní rozhodčí soutěţe, převezme svoji funkci po skončení disciplíny, během 

níţ se dostavil. 

12.5 Delegovaný vrchní rozhodčí se písemně omluví a vysvětlí důvod svého zdrţení. Důvod 

zdrţení se přiloţí k zápisu o soutěţi. 

 

13.  Provinění družstva v soutěži 

13.1 Hrubá provinění, jakoţ i přestupky proti ustanovení pravidel soutěţí VZS ČČK, soutěţního 

řádu a rozpisu soutěţe projedná vrchní rozhodčí (Jury) soutěţe a trestají se podle povahy 

provinění. 

13.2 V soutěţi lze potrestat druţstvo ztrátou bodů nebo diskvalifikací. Jedná se hlavně o tyto 

přestupky: 

 nenastoupí-li druţstvo v sestavě, kterou předem ohlásilo 

 nastoupí-li závodník bez platného průkazu VZS  ČČK nebo bez platné lékařské prohlídky 

 nastoupí-li závodník neoprávněně na cizí průkaz VZS ČČK nebo není-li závodník uveden 

na soupisce druţstva 

 neuskuteční-li se soutěţ anebo byla předčasně ukončena vinou druţstva 

 odmítne-li druţstvo předloţit vrchnímu rozhodčímu soutěţe všechny předepsané doklady 

ke kontrole i případně (při pochybnostech) k opakované kontrole 
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 neodpovídá-li soupiska druţstva, předloţená vedoucím druţstva, soupisce uloţené u 

řídícího orgánu soutěţe 

 odmítne-li druţstvo uzavřít dohodu o náhradním vrchním rozhodčím soutěţe nebo 

odmítne-li nastoupit k soutěţi, kterou řídí náhradní vrchní rozhodčí soutěţe 

 

14. Hodnocení výsledků soutěže 

 

14.1. Hodnocení výsledků jednotlivých soutěţí a disciplín musí být provedeno podle rozpisu 

řídícím orgánem soutěţe. 

14.2. Diskvalifikovaný závodník nebo druţstvo získává počet bodů rovnající se celkovému počtu 

soutěţících v hodnocené disciplíně. 

14.3. Vítězem se stává druţstvo, nebo závodník, který získal nejniţší počet bodů získaných 

součtem pořadí v jednotlivých disciplínách. 

14.4 V případě stejného součtu bodů v konečném pořadí rozhoduje mezi stejně umístěnými, 

součet horších pořadí v jednotlivých disciplinách. V soutěţi druţstev ţáků a dorostu 

rozhoduje umístění v záchranářské štafetě 

 

15.  Vyloučení nebo vystoupení ze soutěže 

15.1  Při vyloučení nebo vystoupení druţstva (závodníka) ze soutěţe se postupuje takto: 

15.1.1  absolvuje-li druţstvo (závodník) méně neţ 50% všech disciplín, ruší se dosaţené výsledky a 

druţstvo se v tabulce neuvádí 

15.1.2  startovalo-li druţstvo (závodník) ve více neţ 50 % všech disciplín soutěţe, zůstávají 

dosaţené výsledky v platnosti a druţstvo (závodník) se uvádí ve výsledcích, jako kdyby 

celou soutěţ dokončilo 

15.2  Vyloučené nebo vystoupivší druţstvo (závodník) ze soutěţe ztrácí nárok na jakýkoliv 

příspěvek v soutěţi od vyšších orgánů VZS ČČK (jízdné, stravné, nocleţné apod.). 

  Výše uvedená rozhodnutí musí však řídící orgán soutěţe vyhlásit ihned po vyloučení nebo 

vystoupení druţstva  (závodníka) písemně. 

 

16.  Námitkové řízení 

16.1 Předmětem námitek se mohou stát námitky řádně odůvodněné, podloţené doklady a 

projednané příslušnou MS. Námitky podávané jednotlivci bez vyjádření a projednání v MS 

nejsou příslušné orgány povinny projednávat. Opodstatněné a doklady doloţené námitky s 

vkladem jehoţ výši si určí pořadatel nebo MS , která soutěţ pořádá, lze podat v souvislosti s 

průběhem soutěţe v těchto případech: 

 při porušení pravidel soutěţí VZS ČČK 

 při porušení ustanovení soutěţního řádu VZS ČČK, nebo rozpisu soutěţe. 

 

17. Odvolání proti rozhodnutí řídícího orgánu soutěže 

17.1 Proti rozhodnutí příslušného řídícího orgánu soutěţe lze podat v odůvodněných případech 

prostřednictvím MS VZS ČČK do l5ti dnů po oznámení rozhodnutí odvolání k P VZS ČČK. 

K podání odvolání je nutno připojit doklad o zaplacení vkladu ve výši 300 Kč (sloţenkou, 

převodním příkazem nebo osobně). 

. 

17.2. Podání bezdůvodných námitek či odvolání můţe být potrestáno propadnutím vkladu. 
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18. Rozhodčí 

18.1 Vrchního rozhodčího soutěţe deleguje podle druhu soutěţe MS VZS(viz., 1.4 c,d,e) nebo  P 

VZS ČČK (viz.,1.4 a,b.) 

18.2 Termín schválení vrchního rozhodčího soutěţe je shodný s termínem schválení rozpisu 

soutěţe příslušným řídícím orgánem.  

 

 

 

19.  Přijetí delegace 

 

19.1 Kaţdý delegovaný rozhodčí, který delegaci přijal, je povinen se dostavit v určeném termínu a 

včas k soutěţi a ohlásit se vrchnímu rozhodčímu soutěţe.(platný průkaz rozhodčího) 

19.2 Nemůţe-li se rozhodčí z váţných důvodů dostavit a delegaci přijmout, je povinen se 

písemně omluvit orgánu, který mu pozvánku zaslal. 

 

 

 

 

 

20.  Platnost 

 

 Tento soutěţní řád VZS ČČK byl schválen   

 

 Prezidiem VZS ČČK dne ...... .. ... ... 

 

Nabývá účinnosti dne. .... .... .... .. 
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PŘESTUPNÍ ŘÁD VZS ČČK 

 

1     Základní ustanovení. 

1.1 Přestupy členů VZS v záchranářském sportu napomáhají rozvoji výkonnosti a dovednosti a 

současně zabezpečovat osobní zájmy členů VZS. 

1.2 Kaţdý přestup člena VZS do jiné Místní skupiny VZS ČČK ( zkráceně MS VZS ČČK) je 

záleţitostí samotného člena VZS nebo jeho  zákonného zástupce, dosavadní MS VZS ČČK a 

nové MS VZS ČČK. Jejich vzájemné vztahy stanoví tento přestupní řád. 

1.3 Všechny přestupy projednává Sportovní sekce VZS ČČK . 

1.4 Přestup je moţno nahlásit pouze ve dvou termínech a to k 6.4. nebo 6.10. běţného roku. 

1.5 Přestup mimo tento termín lze uskutečnit jen ze závaţných důvodů jako jsou: Změna trvalého 

bydliště, z důvodů následování rodičů (zákonných zástupců), manţela (ky), druha (ţky), se 

kterými přestupující člen VZS ţije ve společné domácnosti. Studium mimo místo trvalého 

bydliště. Nastoupení na vojenskou prezenční sluţbu mimo místo svého trvalého pobytu.Tyto 

údaje by měl přestupují člen VZS stvrdit místopříseţným prohlášením , které je součástí ţádosti o 

přestup.  

1.6 Přestupní řad se vztahuje i na členy VZS ČČK , kterým skončila nebo byla  zrušena registrace  

VZS ČČK v době kratší neţ 12 měsíců od data, kdy se znovu přihlásí k registraci za novou MS 

VZS ČČK. 

1.7 Po dobu projednávání přestupu nesmí  přestupující startovat v ţádných soutěţích VZS. 

1.8 Přestupovat se můţe i kdyţ je přestupující v disciplinárním trestu. Při schválení přestupu 

pokračuje trest v nové MS VZS ČČK. 

 

2. Postup při hlášení a provádění přestupu. 

2.1. Přestup člena VZS se hlásí písemně  ve dvojím provedení 

2.2. Přestupující seznámí výkonný výbor své MS VZS ČČK o úmyslu přestoupit s MS VZS ČČK do 

jiné MS VZS ČČK tím , ţe zašle doporučeně nebo předá písemné oznámení (nutný doklad) o 

svém úmyslu přestoupit do jiné MS VZS ČČK. Toto oznámení musí byt vlastoručně podepsáno 

přestupujícím (zákonným zástupcem) a opatřeno razítkem a podpisem odpovědného pracovníka 

nové MS VZS ČČK do kterého chce přestoupit. Do 6.4, resp. 6.10 odešle druhé oznámení 

(kopii),doporučeně spolu s číslem registračního průkazu s dobou platnosti na adresu sekretariátu 

VZS ČČK v Praze Sportovní sekce. Současně uhradí VZS ČČK (sloţenkou, převodním příkazem 

nebo osobně) poplatek za přestup. Výše poplatku je ve stejné výši jako je registrační poplatek. 

2.3. Mateřská MS VZS ČČK je povinna písemně vyjádřit souhlas čí nesouhlas k přestupu  a odeslat 

doporučeně na adresu sekretariátu VZS ČČK Praha do 6.4., resp 6.10. Nutno téţ uvést případné 

disciplinární tresty. 

2.4. V případě nesouhlasu s přestupem  člena do nové MS VZS ČČK musí mateřská skupina poţádat 

o neschválení přestupu a uvést důvod nesouhlasu. Nesouhlas s přestupem lze vyjádřit pouze 

v případě kázeňských přestupků a nevyřízených hospodářských náleţitostí s mateřskou MS VZS 

ČČK. 

2.5. V případě ţe mateřská MS VZS ČČK neodešle písemné vyjádření se svým stanoviskem 

k přestupu v uvedeném termínu, rozhodne sekce o přestupu na základě ohlášeného přestupu 

sportovcem. K tomuto rozhodování si zpravidla vyţádá od přestupujícího doklad o předání 

prvního písemného oznámení. 

2.6. Výsledné rozhodnutí o povolení nebo zamítnutí přestupu má Sportovní sekce VZS ČČK. 
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2.7. O výsledném jednání o přestupu vyrozumí příslušná sekce přestupujícího a mateřskou MS VZS 

ČČK a novou MS VZS ČČK do sedmy dnů od projednání přestupu, nejpozději do 25.4. resp. 

25.10. 

2.8. Za novou MS VZS ČČK smí nový člen startovat aţ po schválení přestupu  Sportovní sekcí VZS 

ČČK. 

 

 

 

 

3 Hostování. 

3.1 Nemá-li člen VZS moţnost ve své mateřské MS VZS ČČK vykonávat jiný druh záchranářského 

sportu , můţe písemně poţádat výbor mateřské MS VZS ČČK o hostování v jiné MS VZS 

ČČK.  

3.2 Člen VZS muţe soutěţit jen za jednu MS VZS ČČK. 

3.3 Hostování končí jeho zrušením ze strany mateřské MS VZS ČČK, nebo hostujícího člena VZS. 

3.4 Členská práva a povinnosti má člen VZS  v obou MS VZS ČČK, registrační poplatek VZS platí 

jen jednou prostřednictvím mateřské MS VZS ČČK. 

3.5 Hostují člen VZS musí na soutěţích předloţit písemný souhlas , jak mateřské MS tak MS VZS 

ČČK kde bude hostovat. Opatřený razítkem a podpisem odpovědného pracovníka. Doklad se 

předkládá u prezentace nebo na vyţádání vrchního rozhodčího soutěţe. 

3.6 Změna oddílu, za který člen VZS hostuje, je moţná při dodrţení všech podmínek tohoto 

přestupního řádu. Za mateřskou MS VZS ČČK se v tomto případě povaţuje ta MS VZS ČČK, 

ve které člen VZS ke dni přestupu hostoval. 

 

4 Důsledky porušení nebo obcházení přestupního řádu. 

4.1 Dojde-li k přestupu - hostování a bude následně zjištěno, ţe je tento přestup - hostování      

v rozporu s přestupním nebo registračním řádem nebo jsou tyto řády obcházeny, je tento přestup 

- hostování neplatný. 

 

5 Odvolání proti rozhodnutí. 

5.1 Člen VZS nebo jeho zákonný zástupce, mateřská MS VZS ČČK a nová MS VZS ČČK se můţe 

proti rozhodnutí Sportovní sekce VZS ČČK odvolat do sedmi dnů po obdrţení rozhodnutí 

k Prezidiu VZS ČČK. 

5.2 Při odvolání je nutno sloţit vklad 100,- Kč, který bude při kladném vyřízení odvolání vrácen. 

Při zamítnutí propadá ve prospěch VZS ČČK. 

5.3 Odvolání proti rozhodnutí se podává písemně a doporučeně. K odvolání je nutno předloţit 

doklad o zaplacení vkladu, dle odstavce 5.2. 

5.4 Do konečného rozhodnutí Prezidia VZS ČČK platí rozhodnutí  Sportovní sekce VZS ČČK. 

5.5 Rozhodnutí Prezidia VZS ČČK je konečné. 
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REPREZENTACE VZS ČČK 

1   Kriteria pro reprezentanta 

1.1 Reprezentant VZS ČČK musí byt dobře  fyzicky a odborně připraven a nemá mít ţádné kázeňské 

přestupky. Má  mít předpoklady k úspěšné reprezentaci VZS ČČK a České republiky. Má by byt 

příkladným vzorem pro ostatní členy VZS ČČK. 

1.2 Reprezentant  má vykazovat výbornou a dlouhodobou  výkonnost ve vodním záchranářském 

sportu. 

1.3 Reprezentant  se pravidelně zúčastňuje mistrovských soutěţí a umisťuje se na předních místech. 

1.4 Chová se vţdy v souladu s pravidly a řády VZS ČČK. 

2. Klíč k sestavení reprezentačního družstva  

2.1 Klíčem je umístění na Mistrovství republiky v disciplinách ILS. 

2.2 Reprezentace se skládá z nejlépe umístěných soutěţících na MR. 

2.3 V případě dlouhodobé výborné výkonnosti člena VZS ČČK a jeho momentálního selhání na MR 

nebo neúčasti, pro nemoc nebo jiných závaţných důvodů, muţe byt přizván na soustředění 

reprezentace, kde se formuje reprezentační druţstvo. 

3.  Neoficiální reprezentace. 

3.1. Neoficiální reprezentací rozumíme reprezentaci která není nominovaná oficiální  cestou viz bod 

2. 

3.2. Vznik neoficiální reprezentace nastává, kdyţ oficiální reprezentace není z nějakého důvodu 

zaloţena např., nedostatek peněz atd. 

3.3. V této reprezentaci můţe být kaţdý člen VZS ČČK, který prokáţe dobrou připravenost svou 

účastí a dobrým umístěním na Mistrovství republiky. Doloţí, ţe bude reprezentovat tak ,aby 

nedošlo k poškození jména VZS ČČK a České republiky. 

3.4. Ţádost o neoficiální reprezentaci doma i v zahraničí musí ţadatel podat písemně s vkladem 100,-

Kč (sloţenkou,převodním příkazem nebo osobně)  na adresu sekretariát VZS Praha Sportovní 

sekce VZS ČČK. Ţádost se podává v dostatečném časovém předstihu z důvodů projednání. 

3.5. Ţádost by měla obsahovat: 

 Jméno , číslo legitimace, dosaţeny stupeň kvalifikace VZS, MS VZS ČČK. 

 Dosaţený výsledek na Mistrovství republiky. 

 Vyjádření zodpovědného vedoucího mateřské MS VZS ČČK. 

 Název, druh, a kde a kdy se závody konají. 

 Finanční krytí (sponzoři). 

 Poţadavky na Prezidiu VZS ČČK. 

 Doklad o sloţení 100,- Kč. 

3.6. Při reprezentaci se musí chovat jako řádný reprezentant viz bod 1. 

3.7. Sportovní sekce po prověření předkládá tuto ţádost ke konečnému rozhodnutí Prezidiu VZS 

ČČK. 

3.8. Kladné či záporné rozhodnutí na svou ţádost obdrţí ţadatel  do 14 dnů.Vklad 100,- Kč propadá 

vţdy v prospěch VZS ČČK. 
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4.   Důsledky porušení nebo obcházení povinností reprezentanta 

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 proti nim podniknuto 

kárné řízení dle platných stanov. 

 

5.   Odvolání proti rozhodnutí.  

5.1 Rozhodnutí Prezidia VZS ČČK je konečné. 

 

 

 

 

 

 

 

 PRAVIDLA SOUTEŽÍ VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK V ČR 

 

Prezídium Vodní záchranné sluţby Českého červeného kříţe vydává pravidla soutěţí VZS ČČK 

,pro  pořádání MR druţstev volná voda, MR mládeţe, MR jednotlivců, MR záchranných týmů a 

ostatních závodů VZS pro mládeţ i dospělé  v ČR. Základem nejsou pravidla ILS (mezinárodní federace 

pro vodní záchrannou sluţbu), ale zkušenosti při pořádáni soutěţí v ČR a pravidla VZS ČČK v ČR 

vydaná v roce 1982-1990 . Soutěţe VZS v disciplinách ILS se řídí svými mezinárodními pravidly. 

 

Ustanoveni soutěţního řádu jsou závazná pro soutěţe VZS ČČK na celém území ČR. Jen pro 

náborové a propagační soutěţe se můţe přiměřeně upravit. 

 

1.  Sbor rozhodčích 

1.1 Pokud je řídícím orgánem pro některou soutěţ ustanoven organizační výbor, má pravomoc nad 

všemi záleţitostmi, které nejsou pravidly svěřeny vrchnímu rozhodčímu soutěţe, rozhodčím 

nebo jiným činovnikům. 

1.2 Při pořádaných soutěţích VZS ČČK je pořádající organizace povinna ustavit pro řízení soutěţe 

sbor přezkoušených rozhodčích VZS ČČK. 

1.3 Nejmenší moţný počet rozhodčích a jejich funkce· při soutěţi VZS ČČK: 

vrchní rozhodčí soutěţe 1 

vrchní rozhodčí disciplíny 1 pro kaţdou disciplínu 

startér 1 pro kaţdou disciplínu 

pomocný startér 1 

vrchní časoměřič 1 

vrchní časoměřič disciplíny 1 pro kaţdou disciplínu 

časoměřič 1 pro kaţdou dráhu, můţe být plavecký rozhodčí 

kontrolní časoměřič 2 pro kaţdou disciplínu,  

vrchní cílový rozhodčí 1 pro kaţdou disciplínu, můţe být plavecký 

rozhodčí 

cílový rozhodčí 2, můţe být plavecký rozhodčí 

rozhodčí na obrátce 1 na dvě dráhy 

rozhodčí provedení disciplíny 3 pro kaţdou disciplínu 

hlasatel 1 nemusí být rozhodčí 

vrchní zapisovatel 1 nemusí být rozhodčí 

zapisovatel 1 pro kaţdou disciplínu nemusí být rozhodčí 

 



 14 

1.4 Neprobíhají-li některé disciplíny současně, můţe být postaven sbor rozhodčích z jiných 

disciplín. Na startovní straně plní funkci obrátkových rozhodčích časoměřiči. Vrchní rozhodčí 

soutěţe můţe stanovit zástupce vrchního rozhodčího  a vrchního časoměřiče. 

1.5 Uvedené počty rozhodčích jsou minimální a v zájmu kvalitního průběhu soutěţe VZS ČČK se 

doporučuje u některých funkcí zvýšit počet rozhodčích (časoměřič, cílový rozhodčí, rozhodčí 

na obrátce, rozhodčí provedeni disciplíny). Počet rozhodčí stoupá podle počtu disciplin a 

závodních drah viz., tabulka. 

 

2.  Práva a povinnosti jednotlivých rozhodčích 

2.1 Vrchní rozhodčí soutěže je delegován a schválen P VZS ČČK. 

2.1.1 Řídí a kontroluje všechny rozhodčí, ověřuje jejich delegaci a platnou legitimaci rozhodčího. 

Informuje je o všech zvláštních ustanoveních a úpravách platných pro závod. 

2.1.2 Zajišťuje ve spolupráci s pořadatelem a sportovně technickou komisí kontrolu dokladů 

zúčastněných závodníků. Rozhoduje o úpravě startovní listiny na základě odhlášek, omluv i 

zařazení náhradníků. 

2.1.3 Řídí se pravidly a soutěţním řádem VZS ČČK.  

2.1.4  Řeší otázky týkající se vlastního průběhu soutěţe, které nejsou upraveny těmito pravidly 

 

2.1.5 Má právo zasahovat kdykoliv do průběhu soutěţe, aby zabezpečil dodrţování pravidel soutěţe 

VZS ČČK. 

2.1.6 Rozhoduje s konečnou platností o všech námitkách týkajících se probíhající soutěţe. 

2.1.7 Zajišťuje, aby všichni rozhodčí, kterých je třeba pro absolvování soutěţe, byli na svých místech. 

Má právo stanovit náhradníky za rozhodčí, kteří jsou nepřítomni, nebo které shledal 

nezpůsobilými plnit svoji funkci. 

 

2.1.8 Pokud to pokládá za nutné pro bezpečný a objektivní průběh soutěţe, ustanoví další rozhodčí. 

Určuje obsazení rozhodčích do jednotlivých funkcí, pokud nejsou předem určeni řídícím 

orgánem soutěţe. Časoměřiče, cílové a obrátkové rozhodčí určuje po dohodě s vrchním 

rozhodčím disciplíny. 

2.1.9 Před začátkem kaţdé jednotlivé disciplíny dává vrchnímu rozhodčímu disciplíny  pokyn k 

zahájení soutěţe. 

2.1.10 Rozhoduje po dohodě s vrchním časoměřičem disciplíny o způsobu měření a pouţití druhu 

stopek pro stanovení času při soutěţi. 

2.1.11 Odpovídá za dodrţováni soutěţního řádu a pravidel VZS ČČK.  

2.1.12 Je povinen přerušit závod, nastanou-li mimořádné okolnosti, které by mohly ohrozit bezpečnost 

účastníků nebo regulérnost soutěţe. 

2.1.13 Má právo vyloučit závodníka ze soutěţe. Pro neukázněné chování, porušení pravidel VZS ČČK 

a takového, který jeví značné známky vyčerpání.  

2.1.14 Vhodným způsobem zajistí oznámení diskvalifikace závodníků, které zapisuje a potvrzuje na 

startovní lístek svým podpisem. 

2.1.15 Je-li k dispozici videozáznam můţe ve sporných případech jej vzít v úvahu. 

2.1.16 Vrchnímu rozhodčímu soutěţe není dovoleno zastávat jinou funkci. 

 

 

2.2 Vrchní rozhodčí discipliny 

2.2.1 Řídí a kontroluje všechny rozhodčí určené pro rozhodováni svěřené disciplíny. Řídí se pravidly 

soutěţí VZS ČČK. Řeší otázky týkající se vlastního průběhu disciplíny, pro kterou je určen. 

2.2.2 Rozhoduje ve spolupráci s vrchním časoměřičem o případech; kdy se pořadí stanovené 

cílovými rozhodčími neshoduje se zaznamenanými časy. 

2.2.3 Zajišťuje, aby všichni rozhodčí, kterých je třeba pro průběh discipliny, byli na svých místech. 

Určuje rozhodčí do jednotlivých funkcí společně s vrchním rozhodčím soutěţe. 

2.2.4 Před zahájením kaţdého jednotlivého závodu dává pokyn: 
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 závodníkům- opakovaným krátkým zapískáním ke svlékaní do plavek nebo k přípravě 

závodu 

 dlouhým táhlým zapískáním k zaujetí místa na zadní časti startovní plošiny, či  startovní čáře .          

Při startu z vody závodníci okamţitě skočí do vody a bez zbytečného zdrţovaní zaujmou pozici 

ke startu.  

 startérovi- zvednutím paţe pokyn ke startu, po té, co se přesvědčil, ţe jsou všichni rozhodčí 

na svých místech a jsou soustředěni. 

 Diskvalifikuje kteréhokoliv závodníka (po dohodě s vrchním rozhodčím soutěţe) za porušení 

pravidel soutěţí VZS ČČK, které sám zpozoroval nebo byl o něm informován jinými 

oprávněnými rozhodčími.O diskvalifikaci se pořizuje záznam na zadní straně startovního lístku, 

který potvrdí svým podpisem. Má právo (po dohodě s vrchním rozhodčím soutěţe) vyloučit 

závodníka pro neukázněné chování. Odpovídá za dodrţování soutěţního řádu. 

 Je povinen přerušit disciplínu, nastanou-li mimořádné okolnosti, které by ohrozily bezpečnost 

účastníků nebo regulérnost provedení disciplíny a vyloučit během závodu závodníka, který 

projevuje známky značného vyčerpání. 

 Můţe zastavit závod, i. kdyţ startér posoudil start jako správný. 

2.2.5 Má právo zasahovat do průběhu disciplíny, aby zabezpečil dodrţování pravidel soutěţí VZS 

ČČK. 

2.2.6 O námitkách týkajících se disciplíny rozhoduje společně s vrchním rozhodčím soutěţe. 

 

2.3 Startér 

2.3.1 Plně řídí závodníky od okamţiku, kdy mu vrchní rozhodčí disciplíny k tomu dá pokyn aţ do 

začátku závodu. 

2.3.2 Před zahájením soutěţe oznámí, jakým způsobem bude dávat startovní povel (startovní pistolí, 

píšťalkou nebo jiným vhodným způsobem). 

2.3.3 Při startu závodu stojí na pravé straně startovního pole tak, aby časoměřiči mohli vidět a 

závodníci slyšet startovní povel. 

2.3.4 Má pravomoc rozhodnout, zda je start správný. Při špatném startu vrátí závodníky znovu na 

start. 

2.3.5 Se souhlasem vrchního rozhodčího disciplíny diskvalifikuje závodníky za zdrţování, za 

svévolné neuposlechnutí příkazu nebo za jakékoliv nepřípustné chování na startu. 

 

2.4 Vrchní časoměřič soutěže 

2.4.1 Před zahájením závodu poučí všechny  vrchní časoměřiče disciplín o způsobu měření a 

hodnocení disciplín. 

2.4.2 Soustředí u sebe po kaţdé disciplíně záznamní lístky časoměřičů a zkontroluje stanovený čas a 

pořadí určené vrchním časoměřičem disciplíny. 

2.4.3 Dává do konečných výsledků zapisovat pořadí a časy soutěţících po kontrole podkladů od 

vrchního rozhodčího disciplíny a vrchního časoměřiče disciplíny. 

2.4.4 V případě sporného pořadí rozhoduje po dohodě s vrchním rozhodčím soutěţe. 

2.4.5 Podílí se a nese odpovědnost za konečné zpracování výsledků soutěţe. 

 

2.5 Vrchní časoměřič disciplíny 

2.5.1 Určuje všem časoměřičům (po dohodě s vrchním rozhodčím disciplíny) místa a dráhy, za které 

jsou odpovědni. Pro kaţdou dráhu je třeba určit alespoň jednoho časoměřiče. Dále stanoví dva 

časoměřiče náhradní. Při poruše stopek časoměřiče na dráze během závodu jej okamţitě 

zastoupí druhý časoměřič náhradní. Také určí, který náhradní časoměřič bude měřit prvního či 

druhého závodníka v pořadí, v jakém budou doplavávat do cíle. 

2.5.2 Před zahájením disciplíny provede s časoměřiči zkoušku stopek a výsledek zaznamená. Podle 

výsledků kontroly vymění stopky, které vykazují větší úchylku neţ  +- 0,2 sekundy na 5 minut 

chodu. 

2.5.3 Soustředí u sebe záznamní lístky časoměřičů, a je-li to nutné, překontroluje zaznamenaný čas se 

stopkami. Označí platný čas na startovním lístku kaţdé dráhy. 



 16 

2.5.4 Dává do výsledků zapisovat pořadí a časy všech závodníků (po dohodě s vrchním rozhodčím 

disciplíny) na podkladě pořadí určeném vrchním cílovým rozhodčím a na základě startovních 

lístků.( úpravy pořadí). 

2.5.5 Sporné případy a rozhodnutí o diskvalifikaci musí podepsat vrchní rozhodčí disciplíny. 

 

 

2.6 Časoměřiči 

2.6.1 Měří čas závodníka na určené dráze. Správnost stopek, které pouţívá musí být předem ověřena 

vrchním časoměřičem disciplíny. 

2.6.2 Před kaţdým závodem zkontroluje údaje na startovním lístku ve spolupráci se závodníkem. 

Zjištěné rozdíly opraví a oznámí vrchnímu rozhodčímu disciplíny. 

2.6.3 Kontroluje:  druh závodu 

  číslo rozplavby nebo rozjíţďky 

  jméno a příjmení závodníka 

  rok narození 

  příslušnost k MS VZS ČČK 

 Při závodu druţstev kontroluje jmenovitě. sestavu a pořadí, v němţ závodníci soutěţí. 

2.6.4 Okamţitě po kaţdém závodě zaznamenává čitelně naměřený čas na startovní lístek, případně 

zapíše časy kontrolních časoměřičů a předá jej vrchnímu časoměřiči disciplíny. 

2.6.5 Kaţdé signalizované porušení pravidel zřetelně zapíše do zvláštního políčka startovního lístku a 

nechá podepsat rozhodčímu, který toto porušení oznámil. Na zadní stranu startovního lístku 

zapíše, o jaké porušení pravidel se jedná. Tento návrh se předá vrchnímu rozhodčímu disciplíny 

po ukončení rozplavby (rozjíţďky) ke schválení, které potvrdí podpisem. V ţádném případě 

nesmí být přerušeno měření času a závod musí být dokončen. O diskvalifikaci bude rozhodnuto 

aţ po skončení rozplavby (rozjíţďky).Nutno oznámit vrchnímu rozhodčímu soutěţe 

2.6.6 Časoměřič můţe vykonávat také funkci obrátkového rozhodčího, a to v určené dráze a místě v 

rozsahu těchto pravidel. 

2.6.7 Naměřený čas závodníkům nesděluje, protoţe se můţe upravit podle pořadí stanoveného 

cílovými rozhodčími. 

2.6.8 Případné nerozběhnutí či zastavení stopek nebo jiné závady musí ihned hlásit vrchnímu 

rozhodčímu disciplíny. 

 

2.7 Kontrolní časoměřič 

2.7.1 Neměří čas na určené dráze, nýbrţ čas závodníka který doplave v pořadí předem určeném (čas 

prvního, čas druhého v rozplavbě). 

2.7.2 Začíná a končí měření času stejně jako časoměřiči na dráze. Naměřený kontrolní čas nechá 

zapsat časoměřičem na příslušné dráze do startovního lístku. 

2.7.3 V případě potřeby nebo na základě, rozhodnutí vrchního rozhodčího disciplíny měří kontrolní 

časoměřič místo časoměřiče na dráze, který z jakéhokoliv důvodu není schopný měřit čas. 

 

 

2.8 Vrchní cílový rozhodčí 

2.8.1 Stanoví kaţdému cílovému rozhodčímu místo v rovině cíle a způsob určování pořadí v cíli. 

Určí pořadí a zapíše čísla drah v tom pořadí, v jakém viděl závodníky doplavat. 

 

2.8.2 Po závodě převezme podepsané záznamní lístky ode všech cílových rozhodčích a stanoví 

výsledné pořadí, podepíše  je a předá vrchnímu časoměřiči discipliny. Tyto údaje porovnají 

spolu s, dosaţenými časy, které jsou naměřeny na jednotlivých drahách, a odsouhlasí pořadí.O 

rozporech rozhodne vrchní rozhodčí discipliny. 

2.8.3 Během závodu určuje pořadí jako jeden z cílových rozhodčích. Své pořadí porovná s pořadím 

určeným ostatními cílovými rozhodčími. 

 

2.9 Cílový rozhodčí 
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2.9.1 Po dobu závodu musí dobře vidět na rovinu cíle. 

2.9.2 Po kaţdém závodě stanoví a zaznamenává pořadí závodníků, a to podle dispozic, které k tomu 

dostal od vrchního cílového rozhodčího. 

2.9.3 Kaţdý cílový rozhodčí vyplňuje vlastní záznamní lístek, v němţ uvede číslo a název disciplíny, 

číslo rozplavby a zjištěné pořadí s podpisem. Zakrouţkováním označí stejně doplavávající 

dráhy (mrtvý závod). 

2.9.4 Počet cílových rozhodčích je vţdy sudý, nepočítá se vrchní cílový rozhodčí. 

2.9.5 Cílovému rozhodčímu můţe být uloţena kontrola obrátek. 

2.9.6 Cílový rozhodčí nesmí být v témţe závodě jako časoměřič. 

 

2.10 Obrátkový rozhodčí 

2.10.1 Sleduje, zda závodníci při obrátkách neporušují příslušná pravidla, a dvoubarevným terčem  

signalizuje správné (bílá barva) nebo nesprávné (červená barva) provedení obrátky. 

2.10.2 Při závodě druţstev rozhodují, zda startující závodník se ještě dotýká místa startu v okamţiku, 

kdy se předchozí závodník dotkne startovní stěny. Týká se to hlavně případu, kdy časoměřič ve 

startovním prostoru vykonává současně funkci obrátkového rozhodčího. 

2.10.3 O jakémkoliv porušení pravidel podává zprávu vrchnímu rozhodčímu discipliny. 

2.10.4 Obrátkový rozhodčí nesmí současně vykonávat funkci veslaře při pouţiti plavidla. 

2.10.5 Rozhoduje o správnosti technického provedení obrátky (šaty,cihla ,model atd.). 

 

2.11 Rozhodčí provedení disciplíny 

2.11.1 Kontroluje, zda závodníci dodrţují pravidla vztahující se na prováděnou disciplínu. 

2.11.2 Dojde-li k porušení pravidel, zajistí u časoměřičů zapsání přesného popisu přestupku na 

startovní lístek závodníka, který se provinil a oznámí to vrchnímu rozhodčímu disciplíny. 

 

2.12 Vrchní zapisovatel a zapisovatel 

2.12.1 Vrchní zapisovatel spolupracuje s vrchním časoměřičem soutěţe. 

2.12.2 Zapisovatel spolupracuje s vrchním časoměřičem disciplíny při stanovení pořadí v jednotlivých 

disciplinách. 

 

2.13 Hlasatel 

2.13.1 Spolupracuje s vrchním rozhodčím soutěţe. 

2.13.2 Poskytuje informace závodníkům, rozhodčím nebo divákům k průběhu či výsledkům soutěţe. 

2.13.3 Informace o soutěţi smí poskytovat pouze se souhlasem vrchního rozhodčího soutěţe. 

 

3. Oblečení rozhodčích 

3.1 Všichni rozhodčí budou řádně ustrojeny v předepsaném oděvu rozhodčích VZS (bílé triko VZS a 

oranţové kraťasy nebo oranţový komplet VZS) dle stávajících podmínek. 

 

4. Stanovení umístění a časů 

 

4.1 Pořadí závodníků nebo druţstev v rozplavbě (rozjíţďce) se určuje ze záznamních lístků 

cílových rozhodčích, přičemţ platí to pořadí, na němţ se shodli všichni cíloví rozhodčí. Pokud 

se rozcházejí, postupuje se takto: 

 platí to pořadí, na kterém se dohodne většina cílových rozhodčích 

 není-li většina, rozhodne vrchní rozhodčí disciplíny podle svého pozorování 

 nelze-li pouţít ani tohoto způsobu, sestaví vrchní časoměřič disciplíny pořadí podle 

naměřených časů 

 při pouţití elektrické časomíry je čas a pořadí, které je namořeno rozhodující. Při poruše el. 

časomíry následuje rozhodování viz. zápis. 

4.2 Časy se určují ze startovních lístků, přičemţ:  
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4.2.1 shodují-li se časy všech časoměřičů na dráze, platí tento čas 

4.2.2 pokud při měření času třemi stopkami dvoje stopky naměří stejný čas a třetí je rozdílný, platí 

čas naměřený dvojími stopkami 

4.2.3 jestliţe se rozcházejí časy všech tří stopek, platí naměřený střední čas 

4.2.4 jestliţe byly naměřeny dva časy místo tří (při obsazení třemi časoměřiči) platí čas horší 

4.2.5 jestliţe byly některému závodníkovi naměřeny dva časy při obsazení dráhy jedním časoměřičem 

a kontrolními časoměřiči, platí: 

4.2.5.1 horší čas, jsou-li časy jen od kontrolních časoměřičů 

4.2.5.2 čas časoměřiče na dráze, je-li jeden čas jeho a druhý od kontrolního časoměřiče 

 

4.3. Jestliţe se časy zaznamenané časoměřiči neshodují s pořadím stanoveným cílovými 

rozhodčími, je nutno časy upravit takto: 

4.3.1 je-li čas druhého závodníka nebo druţstva lepší neţ prvního, platí pro oba čas rovný průměru 

obou naměřených časů, přičemţ čas 5 setin sekundy a niţší se zaokrouhluje na nejbliţší niţší 

desetinu a čas 6 setin sekundy a vyšší se zaokrouhluje na nejbliţší vyšší desetinu sekundy 

(59,6+59,3):2=59,45=59,4; 

4.3.2 porovnají se a průměry se vypočítávají vţdy jen pro dvě místa, a to vţdy postupně od prvního 

k poslednímu. 

 

4.4 Celkové pořadí v soutěţi je dáno součtem bodů v jednotlivých disciplínách u kaţdého 

závodníka nebo druţstva. 

4.4.1 Výjimkou jsou discipliny, kde je transport raněného a KPR.Za transport, se trestné body 

přičítají k pořadí v dané disciplině a trestné body za KPR se přičítají k celkovému bodovému 

zisku v celé soutěţi. 

4.4.2  Kaţdé umístění v disciplíně je bodováno. 

4.4.3 V případě různých umístění platí pravidlo, ţe za 1. místo = 1 bod, za 2. místo = 2 body, za 3. 

místo = 3 body atd. 

4.4.4 Při stejném umístění rozdělí se body následovně: 

4.4.4.1 shodně umístěným soutěţícím se přidělí stejný počet bodů, který se rovná průměru umístění 

(např. součet nejníţe a nejvýše shodně umístěného soutěţícího děleného dvěma) 

4.4.4.2 diskvalifikovaní soutěţící získávají počet bodů shodný s celkovým počtem soutěţících 

v hodnocené disciplíně 

 Příklad:  závodník na 1. místě............1 bod 

  závodník na 2. místě ...........2 body 

 závodníci na 3.,4.,5. a 6. místě mají shodné umístění, potom průměrný počet bodů 

je: 3+ 6= 9: 2= 4,5 

  závodníci na 3.,4.,5.,6. místě mají ...................... 4,5 bodu 

  další v pořadí 7. závodník............... 7 bodů 

  soutěţilo-li 10 závodníků a zbylí byli diskvalifikováni, získali shodně...... 10 bodů 

4.4.5 vítězem v disciplině se stává soutěţící s nejniţším počtem bodů za umístěni 

4.4.6 v případě stejného součtu,bodů v konečném pořadí rozhoduje mezi soutěţícími součet horších 

umístění v kterékoliv disciplíně. V soutěţi ţatstva a dorostu rozhoduje lepší umístění v 

záchranářské štafetě. 

 

5.   Průběh soutěže 

5.1.1 Soutěţ se řídí soutěţním řádem a pravidly soutěţí VZS ČČK a předem vydaným a schváleným 

rozpisem 

5.1.2 Soutěţící jsou na základě losováni před soutěţí zařazováni do rozplaveb a rozjíţděk v 

jednotlivých disciplínách, které se provádí přímo jako finále .Ostatní disciplíny jsou bodovány 

buď trestnými body (transport raněného, kardiopulmonální resuscitace) nebo body, které 

soutěţící získají plněním .disciplíny v určeném časovém limitu (míč). 

5.1.3 Startovat mimo soutěţ lze pouze se souhlasem vrchního rozhodčího soutěţe. 
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5.1.4 Povolené vybavení a pomůcky jsou uvedeny v popisu disciplín.  

 

5.2 Start 

5.2.1 Příchod na start řídí startér (pomocník startéra), který před vlastní disciplínou předá 

závodníkům jejich startovní lístky, a tak současně ověří připravenost závodníků k disciplíně.O 

výsledku informuje vrchního rozhodčího disciplíny. 

5.2.2 Pokud hlasatel oznamuje jména závodníků, musí se závodník řádně představit. 

5.2.3 Startuje se ze startovního prostoru nebo startovní čáry(bloku). 

5.2.4 Na přerušovaný hvizd vrchního rozhodčího disciplíny se soutěţící připraví u vymezeného 

prostoru. Na dlouhý hvizd vrchního rozhodčího disciplíny se závodníci připraví ve vymezeném 

prostoru, časoměřiči vynulují stopky a závodníky přebírá startér. Na návěsti startéra „na místa" 

ihned zaujmou závodníci startovní postoj ve vymezeném soutěţním prostoru. Kdyţ jsou 

závodníci na svých místech bez pohybu, dává startér startovní povel předem domluveným 

signálem.(píšťalka, pistol atd.). Na začátku soutěţe se doporučuje se ukázkový start. 

5.2.5 Při odstartování před povelem startéra jsou závodníci vráceni (opakované startovní signály). Při 

druhém pokaţeném startu je provinilý závodník vyloučen z discipliny, bez ohledu na to, zda 

zavinil předchozí chybný start či nikoliv, přičemţ se závod nezastavuje. 

 

6.  Průběh závodu 

6.1.1 Překáţí-li závodník svému soupeři kříţením dráhy nebo jinak, musí být diskvalifikován. 

6.1.2 Pokud se jedná o úmyslné jednání, vrchní rozhodčí soutěţe můţe závodníka vyloučit z celé 

soutěţe 

6.1.3 Pokud toto kříţení dráhy ovlivnilo čas postiţeného závodníka, můţe postiţenému povolit 

opakováni rozplavby (rozjíţďky). 

6.2. Závodník nesmí během závodu pouţívat jiné prostředky, neţ povolené schváleným rozpisem 

soutěţe. 

6.2.1 Nesmí si také pomáhat přitahováním nebo odráţením se od dělících lan a okrajů vyznačeného 

prostoru. 

6.3 Závodník musí dokončit závod v téţe dráţe, ve které začal, přitom musí dodrţovat poţadavky 

uvedené v popisu disciplíny. 

 

7. Diskvalifikace 

7.1  Diskvalifikaci soutěţících potvrzuje vrchní rozhodčí soutěţe na návrh vrchního rozhodčího          

 disciplíny. 

7.2 Případnou diskvalifikací v disciplíně musí být vedoucí výpravy seznámen vrchním rozhodčím 

 soutěţe do 15ti minut po ukončení disciplíny. 

7.3 Důvody diskvalifikace: 

7.3.1 Nenastoupí-li soutěţící do dvou minut po vyhlášení ke startu disciplíny. 

7.3.2 Za druhý opakovaný start .(viz 5.2.5.) 

7.3.3 Za kříţení dráhy soupeři a zavinění jeho zdrţení. 

7.3.4 Za neukázněné chování a váţné narušení průběhu soutěţe. 

7.3.5 Za nedodrţení popisu disciplín. 

 

8. Protesty a námitky 

8.1  Protesty a námitky se podávají do 15ti minut po vyhlášení výsledků disciplíny nebo do 15ti 

minut po oznámení diskvalifikace v závodě vrchním rozhodčím soutěţe vedoucímu výpravy 

8.1.1 Protesty se podávají pouze písemně s vkladem jehoţ výši určí pořadatel, vrchnímu rozhodčímu    

soutěţe. 

8.1.2 Vklad přebírá hospodářský pracovník MS VZS ČČK pořádajícího soutěţ. 

8.1.3 V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele. 
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8.2   Rozhodnutí o protestu nebo námitce přísluší vrchnímu rozhodčímu soutěţe a jeho rozhodnutí je  

  konečné. 

 

9. Zákaz upravených ploutví  pro žáky. 

9.1 Zákaz pouţívání laminátových (upravených ) ploutví pro ţáky kategorie A,B,C, ze zdravotních                                            

důvodů. Velká namáhá pro klouby 

 

 

 

10. Platnost pravidel soutěží 

10.1 Tato pravidla soutěţí VZS ČČK byla schválena presidiem  VZS 

 

 dne …………………   Nabývají účinnosti dne …………………………… 


