
Pravidla XXIII. ročníku soutěže ve vodním záchranářství
SLEZSKÁ HARTA 2023

Námět soutěže: 
Cílem soutěže  je  záchrana  osob z  vodní  hladiny  a
poskytnutí  první  pomoci,  zvládnutí  techniky  jízdy
s motorovým  člunem,  sdílení  zkušenosti  mezi
jednotlivými týmy v záchranářské činnosti.

1. Soutěž je určena pro  čtyřčlenné týmy  složek IZS (1x velitel, 3x záchranář). Každý člen týmu
musí při prezenci předložit služební/členský průkaz. Soutěžící smí závodit pouze v jednom týmu.

2. Členem soutěžního družstva JSDH může být nejvýše jeden příslušník HZS ČR nebo zaměstnanec
HZS podniku, který nebude zařazen na pozici velitele družstva.

3. Za zdravotní stav a připravenost členů týmu odpovídá vysílající organizace. 

4. Časový limit závodu je stanoven na 37 minut. Za každých započatých 6 sekund nad limitem získá
soutěžní tým 1 trestný bod.

5. Stanoviště:
 Start - kontrola vybavení člunu a posádky,
 Stanoviště č. 1 - poskytnutí první pomoci, 0 – 50 bodů,
 Stanoviště č. 2 - jízda raftem (pádlování měřeným úsekem), 0 – 50 bodů (podle dosaženého 

času),
 Stanoviště č. 3 - záchrana tonoucího (vytažení figuranta z vody), 0 – 50 bodů,
 Stanoviště č. 4 - hod záchrannou pomůckou (kruh + pytlík) na cíl, 0 - 2x24 bodů
 Stanoviště č. 5 - technika jízdy člunu (slalom + garáže), 0 – 50 bodů,
 Stanoviště č. 6 - záchrana tonoucího (tažení tonoucího ke břehu měřeným úsekem) a Cíl, 0 – 

50 bodů (dle dosaženého času).

6. Hodnocení: na každém stanovišti tým získá určitý počet bodů. Body se sčítají a vítězným týmem
se stává ten, který získá nejvyšší počet bodů. Při shodném počtu bodů rozhoduje lepší dosažený
čas na stanovišti č. 6. 

7. Složení komise rozhodčích: rozhodčí jsou příslušníci nebo zaměstnanci HZS ČR, ZZS MSK, VZS
ČČK Bruntál 

8. V případě zjištění problémů s výzbrojí, výstrojí, technickými podmínkami motorového člunu nebo
platností oprávnění vůdce malého plavidla, může být záchranný tým diskvalifikován před startem,
během závodu nebo v cíli.

9. Bodování měřených úseků disciplín č. 2 a 6 bude probíhat následovně: (dokud nedojede poslední
družstvo, mohou se body měnit)
 Určíme nejlepší a nejhorší dosažený čas mezi všemi týmy,
 Tento časový interval rozdělíme na stejné části,
 Zjistíme, ve kterém časovém rozmezí se tým nachází,
 Na základě toho přidělíme týmu body.

10. Bodování disciplíny č. 4 bude probíhat následovně:
Každý tým má náhodně vylosované dva soutěžící, kteří hází pytlíkem nebo kruhem.

 Každý soutěžící má tři pokusy a hází nezávisle na sobě.
 Pokud se soutěžící trefí při prvním pokusu, dostává 24 bodů a jeho pokusy končí.
 Pokud se soutěžící trefí při druhém pokusu, dostává 16 bodů a jeho pokusy končí.
 Pokud se soutěžící trefí až při třetím pokusu, dostává 8 bodů a jeho pokusy končí.
 Pokud se soutěžící netrefí ani jednou ze tří pokusů, dostává 0 bodů.



11. Tréninky na trati jsou zakázány.

12. Protesty se nepřijímají.

13. Výstroj a výzbroj:
 Povinné  vybavení zahrnuje  záchrannou  plovací  vestu,  ochrannou  přilbu  pro  práci  na

vodě, celotělový oděv chránící  před vodou a páteřovou desku.  Dále je vyžadováno nošení
uzavřené obuvi.

 Doporučené vybavení zahrnuje záchranný pás, házecí pytlík, 
 Nafukovací člun (raft) zajistí pořadatel.

14. Motorový člun musí  být  vybaven v souladu s plavebním řádem, mít  platné lodní  (technické)
osvědčení, splňovat požadavky na poznávací znaky malých plavidel. Vůdce malého plavidla musí
mít platný průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla.

15. Základní  zdravotnické vybavení  pro poskytnutí  první  pomoci a provedení  zajištění  tonoucího
musí zahrnovat zdravotnická nosítka, vakuovou matraci, páteřovou desku, dlahy, škrtidla, krční
límce, řádně vybavenou lékárničku. 

16. Tým musí plnit úkoly na stanovištích v daném pořadí.

17. Start soutěže bude z pevného místa (silnice), přičemž člun bude ukotven na vyhrazeném místě
u silnice (vedle místa pro spouštění člunů).

18. Tým se mezi stanovišti přepravuje způsobem stanoveným pořadatelem.

19. Čas dosažení cíle je shodný s časem ukončení stanoviště č. 6.

Je důležité, aby všechny týmy dodržovaly tato pravidla a připravovaly se s ohledem na požadované 
dovednosti a vybavení. Pokud tým nebude dodržovat pravidla, může být diskvalifikován.

Průběžné výsledky soutěže můžete vy i vaši příznivci sledovat online na stránkách 
soutěže https://www.izs-br.cz/soutez/
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