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Vodní záchranáři soutěžili v zachraňování
OSTRAVA - Vodní záchranáři z celé České republiky se o víkendu sjeli do Ostravy-Poruby, aby prověřili své schopnosti
v umění zachránit tonoucího člověka a utkali se o mistrovské tituly.
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Padesátimetrový krytý bazén se tak stal dějištěm 13. mistrovství České republiky Vodní záchranné služby Českého červeného kříže, které je
zároveň 10. ročníkem Memoriálu Paedr. Filčáka. Soutěže proběhly na krytém bazéně v Ostravě Porubě. Mistrovství se účastnilo celkem 64
vodních záchranářů z celé České republiky, zastoupení zde měli záchranáři z Ostravy, Prahy, Brna, Neratovic, Těrlicka a Ústí nad Labem.
V deseti soutěžních disciplínách soutěžilo 37 mužů a 27 žen. Šest disciplín bylo individuálních. Záchranáři vytvořili dvanáct družstev. Mezi
nejnáročnější discipliny, které nejvíce simulují záchranu lidského života, bezpochyby patřila disciplina s názvem „200m super záchranář“ a
disciplina „100m záchranný polohový závod“.
„Obě disciplíny prověří skutečnou výkonnost jednotlivých záchranářů. V případě discipliny „200m super záchranář“ se jedná o závod, kdy
záchranář plave pětasedmdesát metrů volným způsobem a pak se potápí pro ponořenou figurínu. S ním se vynořuje před pětimetrovou hranicí a
přepravuje ji k obrátkové stěně. Po dotknutí stěny záchranář figurínu, která znázorňuje utonulého, pouští. Ve vodě si pak záchranář obléká
ploutve a záchranný pás do vzdálenosti maximálně pěti metrů od stěny a plave dalších padesát metrů volným způsobem. Po dotknutí stěny pak
upevňuje záchranný pás kolem vznášejícího se modelu, a to maximálně do pěti metrů od stěny a táhne ho k cílové stěně, kde následuje cílový
dohmat,“ popsal Tomáš Křížkovský z Vodní záchranné služby ČČK s tím, že stejně náročná je i disciplína „100m záchranný polohový závod“.

Celkové výsledky jednotlivců:
Muži:
1. Kresta Martin - Ostrava
2. Škanta Pavel - Neratovice
3. Mihula Jiří - Neratovice
Ženy:
1. Horňáková Linda - Neratovice
2. Krčalová Zdeňka - Brno
3. Bláhová Jana - Neratovice
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Celkové výsledky družstva:
Muži:
1. Ostrava - družstvo č.1
2. Neratovice - družstvo č.1
3. Brno - družstvo č.1
Ženy:
1. Neratovice - družstvo č.1
2. Brno - družstvo č.1
3. Ostrava - družstvo č.1
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