O pohár m sta Krnova v záchraná ských disciplínách 2018
Po adatel:
VZS K pobo ný spolek Krnov
Místo konání závod : M stské lázn , sl. Armády 15, Krnov- 25 m, 6 drah
Datum:
17.2.2018, sobota
Prezentace: 7:45 - 8:15
Rozplavání: 8:15 - 8:50
Závody:
9:00 - cca15:30
Po adí disciplín:
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Disciplína
50 m tažení prázdného modelu
100 m tažení modelu s pásem a ploutvemi
50 m kombinovan – 25 m Kraul + 25 m Z nohy
50 m záchrana modelu
4 x 25 m záchrana modelu (štafeta)
25 m s plaváním pod vodou
100 m záchranný polohový závod
150 m s nasazením ploutví a záchran tonoucího
4 x 25 m se záchranným pásem (štafeta)

Kategorie
Muži a ženy 10 let a mladší
Muži a ženy 2007 a starší
Muži a ženy 10 let a mladší
Muži a ženy 2007 a starší
Smíšená tve ice 2007 a starší
Muži a ženy 10 let a mladší
Muži a ženy 2007 a starší
Muži a ženy 2007 a starší
Smíšená tve ice 2007 a starší

Na závodech platí pravidlo 1. startu!
Popis disciplín:
1) 50 m tažení prázdného modelu
Start z bloku.
Závodník plave 25m volným zp sobem. Po dotyku obrátkové st ny uchopí p ichystaný
prázdný model. Figurínu drží pomocník ( len oddílu závodníka). Po uchopení modelu plave
zp t 25m správnou technikou (viz správná technika tažení modelu) k cílové st
bazénu.
Posuzování
Topení a správná technika tažení modelu (viz správná technika tažení modelu)
Ztráta kontaktu s modelem p ed dotknutím cílové st ny – diskvalifikace !!!
2) 100 m tažení modelu s pásem a ploutvemi
Start z bloku (s ploutvemi a záchr. pásem)
Závodník plave 50 m volným zp sobem s ploutvemi a pásem. Po dotyku obrátkové st ny
musí závodník správn upevnit figurínu do pásu, nesmí p itom p esáhnout 5m pásmo a táhne
figurínu 50 m do cíle, závod kon í dotykem závodníka cílové st ny. Závodník musí závod
dokon it minimáln s jednou nazutou ploutví.
Figurínu drží pomocník ( len oddílu závodníka); P ed startem pomocník drží figurínu
elem ke st . Jakmile se závodník dotkne st ny bazénu, okamžit pomocník pouští figurínu.
Technika tažení se záchraná ským pásem
i tažení musí být lano napnuté
i tažení musí mít figurína obli ej nahoru a být tažena hlavou dop edu

i obrátce se m že model potopit, ale jen v 10m pásmu od obrátky; p i protnutí 10 m
pásma musí být figurína tažena správnou technikou
Posuzování
5 sekund penalizace
nedotknutí obrátkové st ny p ed p evzetím figuríny
nepušt ní modelu pomocníkem okamžit po dotyku závodníka obrátkové st ny
tažení s nenataženým lanem
nezapnutí do 5 m pásma
Diskvalifikace
ztráta kontaktu s modelem p ed dotykem cílové st ny
ztráta obou ploutví
Na obrátce p i 75 m se nepovažuje za diskvalifikaci potopení modelu obli ejem dol ,
vypadnutí modelu ze zapnutého pásu – model musí být do pásu znovu nasazen nebo nasunut
i bez odepnutí. Po 5m od obrátkové st ny jsou již tyto chyby posuzovány.
3) 50 m kombinovan – 25 m Kraul celý + 25 m Z nohy
Start z bloku
Závodník plave 25 m Kraulem, po dotyku obrátkové st ny si vezme desti ku (desti ka je
ipravena obrátkové st ) a plave 25 m znakové nohy, p emž drží desti ku ob ma
rukama na b iše. Desti ku lze pustit jednou rukou max. 5m p ed cílem. Cílový dotyk m že být
jakoukoli ástí t la.
4) 50 m záchrana modelu
Start z bloku
Závodník plave 25 m volným zp sobem. P ed obrátkou se zano í pro pono ený model, který
leží na zádech na dn a jeho nohy se dotýkají obrátkové st ny. Závodník se nemusí dotknout
obrátkové st ny a s modelem se musí vyno it do vzdálenosti 5 m od obrátkové st ny. Model
táhne k cílové st
a b hem tažení musí být použita správná technika tažení (viz správná
technika tažení). Závod je ukon en dotykem cílové st ny.
Kategorie 2007-2006 plave s ploutvemi.
5) 4x25 m smíšená štafeta záchrana modelu
Start z vody
Všichni lenové štafety musí být p ed startem závodu ve vod . První závodník startuje z vody,
emž drží model a druhou rukou se drží startovního bloku.
Po startu plave první závodník 25m s modelem, kdy musí být dodržena správná technika
tažení modelu. Po dotyku obrátkové st ny rukou je možné model p edat dalšímu lenovi,
který se musí držet obrátkové st ny a pouští se v moment , kdy se závodník p ed ním dotkne
st ny.
i všech p edávkách nesmí být ztracen kontakt s modelem.
Všichni závodníci z stávají ve vod a opoušt jí svou dráhu a bazén až na písknutí rozhod ího.

Posuzování:
Topení modelu (viz správná technika tažení modelu)
Ztráta kontaktu s modelem p ed dotknutím cílové st ny – diskvalifikace
Nedotknutí se obrátkové st ny p ed p edáním modelu dalšímu závodníkovi –
diskvalifikace
Nesetrvání v dráze do písknutí rozhod ího po skon ení závodu – diskvalifikace
6) 25 m s plaváním pod vodou
Start z prot jší strany bazénu
Po startu z vody (bez skoku) plave závodník 7m pod vodou, kde se vyno í za vytý enou páskou
a poté doplave VZP k cílové st
25m délky. Pokud se závodník vyno í p ed hranicí 7 m bude
penalizován 10s.
7) 100m záchranný polohový závod
Start z bloku
Po startu plave závodník 50 m volný zp sob. Po 50 m se na obrátce potopí a plave pod vodou
k pono enému modelu (12,5 m). Nádech musí být proveden elem k obrátkové st . Model
vytáhne v 5-ti metrovém pásmu a plave zbývající úsek s modelem. Na obrátkové st
se
musí závodník dotknout st ny. Po obrátce se m že model v 5-ti metrovém pásmu pono it,
závodník s ním však nesmí ztratit kontakt. Závodník se v tomto pásmu smí postavit na dno
bazénu. V dob tažení modelu musí být dodržena správná technika tažení modelu.
Kategorie 2007-2006 plave s ploutvemi.
Posuzování
Topení modelu (viz správná technika tažení modelu)
1x nádech v úsek pod vodou – penalizace 5 sekund (pouze ro ník 2007-2006)
Ostatní nádech v úseku pod vodou – diskvalifikace
Ztráta kontaktu s modelem p ed dotknutím cílové st ny – diskvalifikace
nádech p ed úsekem pod vodou elem k bazénu – penalizace 5 sekund
8) 150 m s nasazením ploutví a záchran tonoucího modelu
Start z bloku
ed startem si závodník sám p ipraví ploutve na prot jší obrátkovou hranu bazénu.
Kategorie C,D,E
Závodník na startovní povel startuje z bloku, poté plave 75m volným zp sobem k obrátkové
st . Po dotyku obrátkové st ny si závodník musí v 5-ti metrovém pásmu nazout ob
ploutve, plave 25m volným zp sobem s ploutvemi. Poté se zano í pro model, který je pono en
v hloubce 3,7m. Závodník model vytáhne z hloubky v 10-ti metrovém pásmu a plave 25m
s modelem. Po doteku obrátkové st ny závodník pustí model na dno a doplave zbývajících
25m volným zp sobem. Závod kon í dotykem cílové st ny.
Kategorie B
Závodník na startovní povel startuje z bloku, poté plave 75m volným zp sobem k obrátkové
st . Po dotyku obrátkové st ny si závodník musí v 5-ti metrovém pásmu nazout ob
ploutve, plave 37,5m volným zp sobem s ploutvemi. Poté se zano í pro model, který je
pono en v hloubce 1,7m. Závodník model vytáhne z hloubky v 5-ti metrovém pásmu a plave

12,5m s modelem. Po doteku obrátkové st ny závodník pustí model na dno a doplave
zbývajících 25m volným zp sobem. Závod kon í dotykem cílové st ny.
Posuzování:
Nedotknutí se obrátkové st ny – diskvalifikace
Nasazení obou ploutví za 5-ti metrovým pásmem – diskvalifikace
Ztráta obou ploutví – diskvalifikace
Vyno ení za 10m hranicí p i vytahování modelu ze dna - diskvalifikace

9) 4x25m smíšená štafeta se záchranným pásem
Start z bloku
První závodník startuje z bloku a plave 25 m volným zp sobem. Po dotyku obrátkové st ny,
startuje druhý závodník startem z vody a s ploutvemi plave 25 m. Po startu druhého
závodníka smí vlézt do vody poslední závodník. Po dotyku obrátkové st ny druhého
závodníka, startuje t etí len štafety, který plave 25-ti metrový úsek se záchranným pásem.
Po dotyku obrátkové st ny p edává t etí len pás tvrtému lenovi. tvrtý len se m že pustit
obrátkové st ny, až poté, co se t etí závodník dotkne obrátkové st ny. T etí len družstva se
musí v 5-ti metrovém pásmu chytit ob ma rukama záchranného pásu (ne lana nebo klipsu).
tvrtý len štafety plave s ploutvemi a táhne t etího závodníka do cíle závodu. Tažený len
že pomoci kopáním. Lano musí být p i tažení nataženo.
astníci štafety plavající s ploutvemi musí dokon it sv j úsek minimáln
nazutou ploutví.

s jednou

Závod kon í dotykem posledního lena družstva cílové st ny.
Posuzování:
ed asné odstartování závodníka p ed dohmatem obrátkové st ny p edchozího
lena – diskvalifikace
Chycení nebo ztráta záchranného pásu 3. lenem za 5-ti metrovou hranicí –
diskvalifikace
Jiná pomoc 3. lena štafety než kopáním – diskvalifikace
Ztráta obou ploutví - diskvalifikace

Správná technika tažení modelu
Model je tažen hlavou dop edu, p emž obli ej sm uje sm rem vzh ru
penalizace p i topení modelu:
Hlava modelu nesmí být p ed hlavou závodníka – penalizace 5 sekund
Ztráta kontaktu s modelem p ed dokon ením disciplíny – diskvalifikace

Bodování
Body jsou dle umíst ní v každé disciplín rozd leny dle tabulky níže.
Vyhrává závodník s nejvyšším po tem bod . P i rovnosti bod rozhoduje umíst ní v závod
100 m záchranný polohový závod. U žák 10 let a mladších rozhoduje p i rovnosti bod závod
25 m s plaváním pod vodou.
Bodování v individuálních disciplínách
Dosažené po adí v disciplín
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Po et získaných bod
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Ceny
Nejlepší t i závodníci v každé kategorii obdrží v cné ceny.
U štafet bude v každé kategorii ocen na nejlepší štafeta.
Kategorie
muži
A 2008 a mladší
B 2007-2006
C 2005-2003
D 2002-2000
E 1999 a starší

ženy
A 2008 a mladší
B 2007-2006
C 2005-2003
D 2002-2000
E 1999 a starší

Štafety jsou ty lenné a smíšené (dva muži a minimáln dv ženy). Kategorie ve štafetách
se posuzuje dle nejstaršího lena štafety.
Protesty a námitky
Protesty se podávají vedoucími skupin hlavnímu rozhod ímu do 15ti minut od vyhlášení
výsledk disciplíny s vkladem 500,-K .
V p ípad zamítnutí protestu vklad propadá ve prosp ch po adatele. V p ípad uznání
námitky se vklad vrací.
Startovné
Za každého jednotlivce je výše startovného 250,ihlášky
Email: vzskrnov@seznam.cz
Tel: 733 182 339 (Jarmila Vojtková, p edseda)
U každého závodníka uve te as na 100 m volný zp sob.
Závazné p ihlášky posílejte do: 9.února 2018

