29. ročník
Mistrovství České Republiky
VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

VOLNÁ VODA
11. ročník
Mistrovství České republiky
VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS

Vodní nádrž Olšovec – Jedovnice
25.6. - 26.6.2011

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Pořadatel:
Uspořádáním pověřen:
Místo konání:
Termín konání:
Přihlášky:

Prezidium VZS ČČK Praha
MS VZS ČČK Blansko
Vodní nádrž Olšovec Jedovnice
25.6. - 26.6.2011
zaslat do 7.6.2011
na adresu info@vzs-blansko.cz
Prezidium VZS ČČK
Josef Švec
svec@vzs.cz

Kopii na:

Přihláška musí obsahovat:
•
•
•

Název místní skupiny
Jméno, příjmení, adresa a telefon vedoucího
Jméno, příjmení, datum narození, adresy závodníků

Startovné:
•
•
•

Za jedno družstvo nebo záchranný tým 500,- Kč.
Zaplatit na účet MS VZS ČČK Blansko 86-1164670267/0100
Variabilní symbol: číslo MS

Podmínky účasti
•
•
•
•
•
•

Přihlášky řádně zaslané do 7.6.2011
Zaplacené startovné do 7.6.2011.
Zaplacené registrace na rok 2011
Minimální věk 16 let v den závodu
Potvrzení o platbě startovného případně stravy a ubytování (ústřižek od složenky,
vytisklé potvrzení z on-line bankovní aplikace)
Za zdravotní stav závodníku zodpovídá vedoucí člen, který bude startovat v
soutěži družstev "záchanna z motorového člunu" a předloží při prezentaci platný
průkat "Vůdce malého plavidla"

Řídící štáb soutěže:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Technický delegát:

Lubomír Pokorný
Pavel Skořepa
Štěpán Nováček

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Organizační štáb soutěže:
Vedoucí:
Ubytování a strava:
Zajištění trati:
Zdravotnické zabezpečení:
Propagace:

Jiří Rydval
Zbyněk Novotný
Jan Bureš
Vítězslav Balák, Petr Hašek
Mojmír Vágner

Finanční náležitosti:
•
•
•

Jízdné členů výprav hradí vysílající MS VZS ČČK.
Jízdné rozhodčích a pozvaných funkcionářů hradí Prezidium VZS ČČK.
Ubytování a stravu hradí prezidium rozhodčím, pozvaným funkcionářům, dále dle
směrnic ůčastníkům mistrovství ČR.

•

Za každého ůčatníka zaplatí vysílající MS mimo startovného:
▪ za stravu:
• snídaně sobota:
• oběd sobota:
• večeře sobota:
• snídaně neděle
▪ za ubytování:

55,- Kč
90,- Kč
70,- Kč
55,- Kč
190,- Kč/os a noc

Protesty a námitky:
•

Protesty a námitky podávají vedoucí družstev do 15 minut po vyhlášení výsledků
disciplíny hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500,-Kč. V případě zamítnutí protestu
vklad propadá ve prospěch Prezídia VZS ČČK.

Pojištění:
•

Účastníci soutěže jsou pojištěni proti úrazu.

Informace:
•

Jiří Rydval
608 838 020
predseda@vzs-blansko.cz
• Lubomír Pokorný
777 614 241
lubomiir.pokorny@seznam.cz
• na e-mailu sekretariátu VZS ČČK: vzscck@tiscali.cz
• Zahájení informační služby v místě soutěže v Pátek 24.6.2011 od 15 hod v místě
závodů.

Tituly a ceny:
•
•
•
•

Vítězné družstvo mužů a žen získá "Pohár prezidenta ČČK"
Putovní poháry ČPP za disciplíny záchrana surfovým plovákem a KPR, tažení
břemene.
Dále budou předány medaile a ceny sponzorů
vítězné družstvo záchranných týmů získá putovní pohár MV HZS ČR

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Losování:
•
•
•

Losování zároveň s informační schůzkou bude provedeno 24.6.2011 ve 21 hod v na
Internátu v Jedovnicích.
Vylosovaná čísla platí po celou dobu soutěže.
Závodní dráhy pro jednotlivá družstva vyplývají z vylosovaných startovních čísel,
podle počtu závodníků.

Rozhodčí:
•

Budou delegováni Prezidiem VZS ČČK.

Vybavení a výstroj soutěžního družstva:
•
•
•
•

Doporučují se jednotné plavky pro družstva, jednodílné pro ženy
záchranářský oděv dle počasí
ploutve (max. Délka 65 cm, max. Šířka 35 cm), maska, dýchací trubice
pracovní oděv neupravený (blůza a kalhoty) dodá pořadatel

Složení záchranného týmu:
•
•

5 členů (1 x velitel, 4 x záchranář)
jeden člen musi mít oprávnění VMP

Výstroj a výzbroj záchranného týmu:
• Vlastní: vesty, neoprénové obleky, přilby, vybavená zdravotnická brašna
• další materiál pro vodní záchranu (SCED, vakuová dlaha, vakuová matrace, sada či
universální krční límec, zdravotnické šátky, zdravotnická nosítka, deska, folie,
řádně vybyvená lékárnička) je možné zapůjčit za poplatek 300,- Kč na místě.
Motorový člun pro záchranný tým:
• Vybavený podle plavebního řádu, lodní (technické) osvědčení, poznávací znaky
malých plavidel atd. - bude k dispozici z MS VZS ČČK Brno - město
!!!Svůj člun nevozte!!!
příjezd záchranných týmu – nejpozději do neděle 26.6.2011 do 08:00 !!!
Pravidla soutěže:
Všechny disciplíny družstev i týmů jsou popsány v Soutěžním řádu a pravidlech soutěží
VZS ČČK (Praha 2002)

SOUT ŽNÍ DISCIPLÍNY
Disciplíny družstev:
•
•
•
•
•
•

štafeta 3 x 100 m plavání za ztížených podmínek
štafeta 3 x 100 m plavání se základní potápěčskou výstrojí
štafeta 3 x 100 m tažení modelu tonoucího
záchrana tonoucího pomocí záchranného míče
záchrana tonoucího pomocí plavidla
záchrana tonoucího pomocí WS plováku a kardiopulmonální resuscitace (oživování)

Soutěžní trať záchrnných týmů obsahuje tyto stanoviště:
•
•
•
•

dovednost při řízení motorového člunu (slalom, couvání)
záchrana tonoucího z motorového člunu
kardiopulmonální resuscitace (oživování)
ošetření poraněného a jeho transport

PROGRAM ZÁVODU
PÁTEK 24.6.2011
16:00 – 20:00
21:00 – 22:00

-prezentace – Internát (49°20'30.841"N, 16°45'34.642"E)
-porada vedoucích výprav a losování – Internát

SOBOTA 25.6.2011
07:00 – 08:30
09:30
10:00 – 12:30
12:30 – 13:00
14:00 – 17:00
18:00
19:00 – 20:00
20:00

-snídaně
-slavnostní zahájení MR VZS ČČK
Klub vodního motorismu (49°20'1.156"N, 16°45'51.411"E)
-SOUTĚŽ
-oběd
-SOUTĚŽ
-vyhlášení výsledků
-večeře
-volná zábava

NEDĚLE 26.6.2011
07:30 – 08:30
09:00
09:00 – 12:30
12:30 – 13:30
14:00
14:30

-snídaně, losování startovního pořadní družstev a kontrola VMP
-zahájení soutěže záchranných týmů
-SOUTĚŽ
-vyhlášení výsledků
-oběd
-odjezd závodníků a funkcionářů

!V případě nepříznivých podmínek je změna programu vyhrazena!

