AIDA

International Association for the Development of Apnea

AIDA Czech Republic
Soutěžní řád jednotlivců a týmů
1. Základní ustanovení
1.1
Závody ve freedivingu musí být uznány AIDA International a organizovány v souladu s jejími
pravidly a směrnicemi.
1.2
Na závodech ve freedivingu soutěží buď jednotlivci nebo týmy v jedné nebo více
z následujících disciplín:
• Statická apnoe (STA)
• Dynamická apnoe – s ploutvemi a /nebo bez ploutví (DYN/DNF)
• Konstantní zátěž – s ploutvemi a /nebo bez ploutví (CWT/CNF)
• Free immersion (FIM)
1.3
Mezinárodní závody jednotlivců v disciplínách pořádaných v krytých prostorách (statická
apnoe, dynamická apnoe s a /nebo bez ploutví) a disciplínách pořádaných na volné vodě
(konstantní váha s a/nebo bez ploutví, free immersion) mohou probíhat na oddělených
závodech. Na mezinárodních závodech teamů musí být všechny tři disciplíny (konstantní
zátěž, statika a dynamika s ploutvemi) součástí jedné soutěže a bude se z nich počítat
konečný výsledek.
1.4
Každá disciplína může zahrnovat kvalifikační kola a finální pokus nebo rovnou finální pokus.
Počet závodníků účastnících se finálního pokusu bude určen rozhodčími a pořadateli na
základě infrastruktury a měl by být mezi 1 a 12.
1.5
Každý soutěžící se může zúčastnit jednoho nebo více závodů pokud splní nezbytný
minimální výkon a limitovaný počet závodníků - pokud je stanoven.
1.6
Všichni soutěžící musí být starší 18 let nebo 16let pokud doloží písemný souhlas rodičů.
1.7
Závodníkův pas musí odpovídat zemi, za kterou závodí.
1.8
Všichni soutěžící musí mít lékařské potvrzení o způsobilosti k freedivingu, pro mezinárodní
závody nesmí být potvrzení starší než jeden rok.
1.9
Body 1.6, 1.7 a 1.8 budou před registrací ověřovány.
1.10
Počet soutěžících z jedné země a na jednu disciplínu je na rozhodnutí organizátora spolu
s AIDA International.
© AIDA Czech Republic 2007

1

AIDA

International Association for the Development of Apnea

1.10.1
Na mezinárodních závodech týmů je počet soutěžících omezen na tři stejného pohlaví a
národnosti, ale tento počet se může při výjimečných situacích zvýšit na základě rozhodnutí
AIDA International.
1.10.2
Na mezinárodních závodech jednotlivců závodí vždy alespoň dva soutěžící jednoho pohlaví
a národnosti na disciplínu. Na jiných závodech může být povoleno více závodníků.
1.11
Na mezinárodních závodech je za registraci soutěžících odpovědná pouze AIDA
International spolu s pořadatelem. Organizace mohou soutěžící registrovat na základě
splnění nezbytných požadavků před závody nebo oficiálního výběru. Pokud se v zemi
vyskytuje několik organizací zplnomocněných AIDA International, pak je za organizaci
oficiálního výběru a šíření informací odpovědná místní organizace AIDA. Pokud to není
možné, pak je AIDA International oprávněna pověřit jinou zmocněnou organizaci, aby
národní výběr zorganizovala.
1.12
K účasti na mistrovstvích světa je nutné být členem AIDA příslušného státu, pokud
organizace existuje. Pokud ne, pak mohou jednotliví soutěžící z dané země (nejlépe
hromadně) požádat AIDA International o zvláštní pozvánku.
1.13
Mistrovství světa se mohou se svými závodníky účastnit pouze organizace, které jsou
registrované AIDA International a které mají zaplacené roční poplatky nejméně týden před
konáním závodů. Pokud v zemi není pobočka AIDA International, nebo nebyly zaplaceny
poplatky, ale bylo domluveno zaslání speciální pozvánky, pak bude účtován poplatek €100
účastníkům z dané země, jehož zaplacení je v tomto případě podmínkou účasti.
1.14
Každá země jmenuje kapitána týmu, který bude reprezentovat zemi na mítincích
organizačního výboru.
1.15
Kapitáni týmů musí potvrdit nahlášený výkon v den příjezdu, během registrace nebo na
prvním zasedání mítinku organizačního výboru, aby mohl pořadatel zajistit odpovídající
zabezpečení.
1.16
Dosažené výsledky se převádějí na body podle následujícího vzorce:
Statická apnea: 1 sekunda = 0.2 bodu
Hloubka: 1 metr = 1 bod
Dynamická apnea: 1 metr = 0.5 bodu
U hloubkových disciplín a dynamické apnoe se výsledek zaokrouhluje dolů na celý metr. U
statické apnoe se zaokrouhluje dolů na celou sekundu.
Příklady:
5‘04‘‘ ve statické apnoe = 60,8 bodu
55,5m v konstantní zátěži = 55 bodů
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1.17
Určení vítěze podniku / soutěže
1.17.1
Individuální závod vyhrává závodník s nejvyšším součtem bodů z jednotlivých disciplín.
V týmových závodech vítězí tým s nejvyšším počtem bodů (součet všech bodů členů týmu
ve všech disciplínách).
1.17.2
Vyřazovací kola a finále jsou rozdílné závody a výsledky z obou akcí budou platné pro
zařazení do řebříčku AIDA International.
1.18
Závodník musí uvědomit rozhodčí a doktora přítomného na závodech pokud zrovna prochází
nějakou léčbou.
1.19
Mohou být nařízeny antidopingové testy podle WADA týkající se požití látek a zakázaných
praktik a od této organizace mohou také následovat postihy a penalizace.
1.20
Jakákoli inhalace kyslíku a /nebo směsí s vyšším obsahem kyslíku je po dobu 45 minut před
výkonem zakázána.
1.21
Jakékoli další přípravky zvyšující výkon jsou zakázány. V případě pochybností je rozhodnutí
na hlavním rozhodčí.
1.22
Závodníci mají povoleno používat elektronická zařízení na monitorování vnější situace (čas
apod.), ale zakazuje se používat zařízení na monitorování jejich vnitřního stavu (tepová
frekvence apod.).
1.23
Projevy emocí závodníka nebo členů jeho týmu, které by mohly rušit jiné závodníky a
narušující jejich výkon, mohou být penalizovány rozhodčím / komisí jakýmkoli způsobem a
mohou vést o opakovanému startu vyrušeného závodníka.
1.24
Všichni závodníci soutěžící v této soutěži souhlasí s pravidly bez výhrad.
1.25
Rozhodčí může varovat, penalizovat nebo diskvalifikovat všechny závodníky, nebo členy
teamu, kteří se chovají následujícím způsobem:
• Nedodržování směrnic a pravidel.
• Nevhodné chování vůči rozhodčím, pořadatelům, týmovým kapitánům, ostatním
závodníkům, veřejnosti nebo médiím.
• Narušení průběhu soutěže nebo její bezpečnosti
• Tři varování vedou k automatické diskvalifikaci závodníka z celých závodů.
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1.26
Blackout vede k diskvalifikaci závodníka pro danou disciplínu nebo i k sankci, pokud tak
rozhodnou rozhodčí. Rozhodčí si vždy vyžádají názor doktora přítomného na závodech než
rozhodnou o případné další penalizaci.
1.26.1
Každý z následujících symptomů bude označen jako blackout:
• Zástava srdce
• Zástava dechu
• Ztráta vědomí (blackout)
• Křečovité pohyby
• Vědomí, ale s neschopností udržet dýchací cesty nad hladinou, kdy je třeba
asistence
1.26.2
V případě pochybností u výše zmíněných symptomů bude výkon brán jako platný.
1.27
Pokud nemá závodník potíže, nesmí mu během výkonu nikdo pomáhat ani se ho dotýkat.
Jestliže k doteku nebo pomoci dojde, je diskvalifikován. Závodníka se může dotýkat pouze
trenér, buddy (partner, asistent) nebo safety diver (jistící potápěč) pokud jde o udržování
pozice závodníka nebo o kontrolní signály.
1.28
Hladinová procedura
1.28.1
Po vynoření má závodník 15 sekund na provedení hladinového procedury (HP). Procedura
musí být provedena bez nápovědy rozhodčích a organizátorů. HP začíná jakmile si závodník
začne sundávat vybavení z obličeje. V případě, že závodník nemá žádnou výstroj ani
pomůcky na obličeji, pak HP začíná signálem OK k rozhodčím.
1.28.2
Hladinová procedura:
1) sundat z obličeje veškerou výstroj (maska, brýle a nosní skřipec)
2) ukázat jeden zřetelný symbol - signál OK k rozhodčímu
3) říci jednou „I am OK“ nebo „I’m OK”. Na mezinárodních závodech se používá anglická
verze.
Všechny výše uvedené procedury musí být v tomto přesném pořadí v čase 15 sec. po
vynoření. Před započetím HP a po jeho splnění může závodník dávat verbální i neverbální
signály, ale během HP budou jakékoli signály navíc brány jako nedodržení HP a povedou k
diskvalifikaci. HP je považována za skončenou po verbálním signálu I’m OK, nebo I am OK.
1.29
Závodníkův nos a ústa musí zůstat nad hladinou a závodníkovi není povoleno se nikoho
dotýkat, stejně jako se nikdo nesmí dotýkat jeho až do okamžiku, kdy rozhodčí výkon
neprohlásí za ukončený ukázáním karty, nebo po dobu minimálně 30 sec. od vynoření.

© AIDA Czech Republic 2007

4

AIDA

International Association for the Development of Apnea

1.30
Po ukončení každého pokusu rozhodčí závodníka uvědomí o rozhodnutí ohledně platnosti
výkonu. Toto rozhodnutí je definitivní a týká se pouze viditelné části výkonu (u hloubkových
disciplín se posuzuje i dodržení pravidel pod vodou). Rozhodčí použije pro sdělení
rozhodnutí barevnou kartu. Rozhodnutí padne nejdříve 30 sec. po vynoření.
Význam barevných karet:
• Bílá karta – pokus je v pořádku
• Žlutá karta – platný pokus s penalizací
• Červená karta – diskvalifikace
1.31
Na závodech bude uznán pouze jeden národní rekord (na jednu zemi) a jeden světový
rekord. Pokud více než jeden výkon překoná národní nebo světový rekord, pak i závodník
s nižším výkonem podstoupí proceduru nutnou k uznání rekordu pro případ, že závodník
s nejlepším výkonem neuspěje u antidopingových testů.
1.32
V případě kvalifikačních kol a finále mají závodníci možnost změnit nahlášený čas u finále.
Organizátor poskytne určitou dobu na případnou změnu.
1.33
Přesný čas, kdy závodník začíná s výkonem je nazýván anglicky „official top“ (OT).
1.34
Výkony vyšší než současný světový rekord během závodů:
1.34.1
V případě ohlášeného výkonu musí být ve vodě dva mezinárodní AIDA rozhodčí (minimálně
1 rozhodčí stupně A nebo B a 1 rozhodčí stupně E).
1.34.2
Aby mohl být výkon hodnocen jako „národní nebo světový rekord s probíhajícími
dopingovými testy“, musí být dodržena všechna pravidla a výkon musí být označen bílou
kartou.
1.34.3
Pořadatel je povinen zajistit vybavení potřebné k provedení testů, testování musí dodat
vyhovující videozáznam. Na videozáznamu musí být závodník při vynoření, jeho obličej musí
být celý zřetelně viditelný, čelem ke kameře a musí být zřetelné provedení HP. Na záběru by
mělo být jasně patrné, že se závodníka až do rozhodnutí rozhodčího nikdo nedotkl.
Videozáznam by měl pokrývat celý pokus od 30 sec. před zanořením až po rozhodnutí
rozhodčího (1 min. po vynoření).
1.35
Je zakázáno aby se rozhodčí účastnil soutěže také jako závodník.
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2. Bezpečnost
2.1 Bezpečnostní směrnice a návody AIDA jsou závazné pro všechny mezinárodní soutěže.
2.2
Použití bezpečnostního úvazku je závazné pro všechny hloubkové závody. Poutá závodníka
k přípravnému nebo soutěžnímu lanu. Jeho jednotlivé části jsou:
• Karabina bez šroubovacího závitu, jejíž otevřená mezera je alespoň 15mm. Otevírání
a zavírání musí dobře fungovat.
• Polopružné, nebo nepružné (dynamické – statické) lanko v délce mezi 30cm a 1m (při
natažení). Materiál se nesmí uzlovat.
• Zápěstní nebo kotníkové popruh, který se nemůže náhodně uvolnit – musí být
opatřeno kroužkem či „D“ kroužkem o vnitřním průměru minimálně 26cm. Pro použití,
upnutí jistícího úvazku v pase se nesmí užít zátěžový opasek. Pás s bezpečnostním
úvazkem v tomto případě musí být situován nad zátěžovým opaskem. V případě
opasku bude mít závodník zároveň také zápěstní úvazek, který se nemůže náhodně
uvolnit a bude opatřen kroužkem či „D“ kroužkem o vnitřním průměru minimálně
26cm.
• Celková hmotnost bezpečnostního úvazku nesmí překročit 0,5kg.
2.3
Úvazek bude rozhodčími systematicky kontrolován. Závodník si úvazek během výkonu
nesmí sundávat pokud to není nezbytně nutné, jinak bude penalizován.
2.4
Hloubkový počítač musí být umístěn na druhé ruce než na které je jistící úvazek.
2.5
Pořadatel zajistí, aby bezpečnostní potápěči měli všechno vybavení k umožnění rychlého
výstupu se závodníkem upoutaným za úvazek aniž by jim to způsobovalo potíže.
3. Konstantní zátěž s ploutvemi a bez ploutví – CWT a CNF
3.1
Závody se konají ve sladké i slané vodě a závodník se může potápět bez ploutví i na
závodech v potápění s ploutvemi. Na závodech v potápění bez ploutví jsou ploutve všeho
druhu zakázané. Pokud jsou závody označené jako CWT-CNF, závodník si může vybrat jak
se chce potápět, ale výsledková listina bude jedna společná. Pro klasifikační řebříček AIDA
se bude výkon počítat v kategorii pod kterou spadá. Pokud je závod označen jako CWTCNF, závodník si může vybrat jestli bude soutěžit v obou disciplínách a budou dvě různé
výsledkové listiny, každý pro danou disciplínu. Pokud jsou závody označeny jednotlivou
disciplínou, pak jiné možnosti nejsou.
3.2
Den před prvním dnem soutěže, nejpozději však 4 hodiny před prvním mítinkem
organizačního výboru musí kapitáni jednotlivých teamů předat nahlášené výkony závodníků
(NV/AP).
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3.3
Rozhodčí sestaví startovní listinu následovně:
• Pořadí je sestaveno sestupně dle NV/AP.
• Pokud je zajištěna bezpečnost pomocí kladkového systému, mohou závodníci s
nejvyšším NV/AP jít první. Pokud závody v konstantní zátěži trvají více než jeden
den, pak závodníci s nejvyšším NV/AP závodí poslední den.
3.4
Závodník musí začít ponor do 30 sekund po oficiálním startu (OT), po vypršení je
diskvalifikován. Odstartování ponoru se provádí hlasitým odpočítáváním v anglickém jazyce:
2‘00, 1‘30, 1‘00, 30“, 20“, 10“, 5“,4“, 3“, 2“, 1“, official top, 10“, 20“, 30“, start zrušen.
V průběhu daných 30 sec. má závodník nárok pouze na jedno zanoření. Pokud závodník
začne ponor před oficiálním startem, bude penalizován.
3.5
Závodiště sestává z jednoho nebo více rozcvičovacích lan a minimálně jednoho lana
závodního, které je označeno pořadatelem. Do závodiště mají přístup pouze závodníci a
jejich asistenti, jistící potápěči na nádech, jistící potápěči, lékaři a osoby zmocněné
organizačním výborem.
3.6
Závodiště je rozděleno do tří zón: rozcvičovací zóna /warm-up zone/, přemisťovací zóna
/transition zone/ a závodní zóna /performance zone/. Závodník nesmí vstoupit do
rozcvičovací zóny dříve než 45 minut před oficiálním startem jeho výkonu a do přemisťovací
zóny dokud jí neopustí předchozí závodník.
3.7
Do závodní zóny má přístup pouze těchto 5 osob: závodník, jeho asistent /kapitán, kouč/,
rozhodčí a dva jistící potápěči /safety divers/. Pokud se jedná o nahlášený pokus o světový
rekord, pak má přístup ještě jeden rozhodčí.
3.8
Rozcvičení:
• Rozcvičovací čas začíná 45 minut před prvním oficiálním ponorem a končí na konci
soutěže.
• Rozcvičovací a závodní lana nemusí být daleko od sebe.
• Maximálně dva závodníci smí být pod vodou na jednom rozcvičovacím laně ve stejný
čas.
• Je zakázáno se rozcvičovat mimo rozcvičovací lana.
• Určená osoba (na povrchu), zmocněná k zastavení ponorů na všech lanech
včetně závodních, sleduje situaci na všech lanech.
3.9
Asistent (buddy) závodníka má dovoleno pomáhat závodníkovi v průběhu rozcvičení a
oficiálního ponoru. Asistent má přístup do všech tří zón. Avšak od chvíle oficiálního začátku
ponoru nesmí zasahovat jakýmkoliv způsobem ( s výjimkou pomoci pořadatelům při krizové
situaci ). Asistent má povoleno setrvat na hladině do konce pokusu, ale není mu dovoleno se
zanořit a doprovázet konec ponoru svého závodníka. Pokud se tak stane, závodník bude
diskvalifikován.
3.10
Závodník má k dispozici na hladině opěrný bod pro přípravnou a zotavovací fázi pokusu.
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3.11
Výstroj:
• Je povoleno používat nosní skřipce, freedivingové čočky nebo brýle a prostředky ke
snížení vnitřího objemu masky. Závodníkovi je povoleno nalít si do masky vodu.
Zrcadlové nebo zabarvené zorníky jsou zakázané.
• Je povoleno použití opasku na zápěstí, kotníku nebo krku a jakékoli další možnosti
upevnění závaží s rychloupínací sponou, pokud jsou zvenku neoprénu.
• Všechny druhy pacek nebo plavecké rukavice/ponožky jsou zakázané.
• Rozhodčí si poznamenají množství používaného závaží a po ukončení ponoru
zkontrolují zda nedošlo ke změně. Pokud ano, pokus je neplatný.
3.12
Závodník je na zápěstí vybaven oficálním hloubkoměrem, dodaným AIDA International,
testovaným a kalibrovaným rozhodčími.
3.13
Závodník musí přinést na povrch cedulku a odevzdat jí rozhodčímu. Cedulka je umístěná na
cílové desce v cílové hloubce a je upevněná tak, aby šla snadno utrhnout. Na závodech bez
ploutví musí mít cedulka kroužek k navléknutí na zápěstí nebo Velcro systém, takže si
freddiver může cedulku připnout na sebe.
3.14
Sestup i výstup musí být proveden plaváním. Závodník nemá v průběhu sestupu či výstupu
dovoleno se za lano přitahovat nebo se ho držet, s výjimkou “cílového pásma” (1,50m od
nahlášené hloubky) kde sice může lano vícekrát uchopit, avšak jen jednou se za něj
přitáhnout, a to pouze při započetí výstupu. Jakékoliv jiné provedení ústí v penalizaci nebo
diskvalifikaci.
Lana se závodník smí dotýkat tělem nebo otevřenou dlaní např. za účelem navigace.
Výjimkou je také případ předčasné otočky a zahájení výstupu, pak je závodníkovi dovoleno
také jedno přitáhnutí.
3.15
Závodník musí provést start výkonu z vody, jakýkoliv skok, odraz či dopomoc od opěrného
bodu je zakázáno.
3.16
Měření hloubky:
• Cílová hloubka NV je označena bílou, žlutou nebo pruhovanou cílovou deskou
s minimálním průměrem 20cm. Pokud je deska průhledná, bude po obvodu označená
bílým nebo žlutým páskem o minimální šířce 5cm.
• Závodník se musí vynořit se značkou /cedulkou – tag/, která byla připevněna na
cílovou desku / lano v hloubce NV. V tomto případě se množství bodů rovná
nahlášené hloubce.
• Pokud závodník nepředá značku rozhodčím na hladině, je penalizován 1 bodem za
nepřinesení značky a k ověření dosažené hloubky je použit oficiální hloubkoměr.
Výkony jsou zaokrouhlovány dolů na celý metr.
• Pokud hloubkoměr ukáže menší hloubku než NV a je přinesena cedulka, pak se
počítá za platný výkon NV. Nepřinesl-li závodník cedulku, následuje penalizace.
Pokud hloubkoměr ukazuje výkon který je menší než NV, závodník je penalizován 1
bod za jeden metr z rozdílu NV a DV plus penalizace 1 bod za nepřinesenou značku.
• Pokud hloubkoměr ukazuje hloubku větší než NV, počítá se NV za platný výkon.
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Hodnoty z oficiálního hloubkoměru jsou přepočítávány pomocí koeficientu odchylky,
který je k dispozici kapitánům.
Pokud je zřejmé, že je cílová deska umístěna příliš hluboko nebo mělko, pořadatel
musí opravit hloubku co nejdříve během soutěže.

3.17
Závodník musí po vynoření absolvovat kompletní hladinovou proceduru (viz. 1.28). Pravidla
po vynoření a ohodnocení výkonu viz. 1.30.
3.18
Závodníkův nos a ústa musí zůstat nad hladinou a závodníkovi není povoleno se nikoho
dotýkat, stejně jako se nikdo nesmí dotýkat jeho až do okamžiku, kdy rozhodčí výkon
neprohlásí za ukončený ukázáním karty, nebo po dobu minimálně 30 sec. od vynoření.
3.19
Pořadatel musí nafilmovat vynoření závodníka alespoň jednou kamerou a záznam skončí až
rozhodnutím rozhodčích. Video bude k dispozici pro protesty ohledně blackoutu nebo
hladinové procedury. Rozhodnutí rozhodčích musí být respektováno. V případě pokusu o
světový rekord viz. 1.34.3.
3.20
Finále
3.20.1
Všechny výše uvedené body jsou platné i pro finále.
4. Free Immersion - FIM
4.1
Závody se konají ve sladké i slané vodě.
4.2
Den před prvním dnem soutěže ve FI, nejpozději však do 4 hodin před meetingem
organizačního výboru, musí kapitáni jednotlivých teamů předat nahlášené výkony (NV/AP)
všech závodníků.
4.3
Rozhodčí sestaví startovní listinu následovně:
• Pořadí je sestaveno sestupně dle NV/AP.
• Pokud je zajištěna bezpečnost pomocí kladkového systému, mohou závodníci
nejvyšším NV/AP jít první. Pokud závody v FIM trvají více než jeden den, pak
závodníci s nejvyšším NV/AP závodí poslední den.
4.4
Závodník musí ponor začít do 30 sec. po oficiálním startu (OT), po vypršení je
diskvalifikován. Odstartování ponoru se provádí hlasitým odpočítáváním: 2‘00, 1‘30, 1‘00,
30“, 20“, 10“, 5“,4“, 3“, 2“, 1“, official top, 10“, 20“, 30“, start zrušen. V průběhu daných 30
sekund má závodník nárok pouze na jedno zanoření. Pokud závodník začne ponor před
oficiálním startem, bude penalizován.
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4.5
Závodiště sestává z jednoho nebo více rozcvičovacích lan a minimálně jednoho lana
závodního, které je označeno pořadatelem. Do závodiště mají přístup pouze závodníci a
jejich asistenti, jistící volní potápěči, jistící potápěči, lékaři a osoby zmocněné organizačním
výborem.
4.6
Závodiště je rozděleno do tří zón: rozcvičovací zóna /warm-up zone/, přemisťovací zóna
/transition zone/ a závodní zóna /performance zone/. Závodník nesmí vstoupit do
rozcvičovací zóny dříve než 45 minut před oficiálním startem jeho výkonu a do přemisťovací
zóny dokud jí neopustí předchozí závodník.
4.7
Do závodní zóny má přístup pouze těchto 5 osob: závodník, jeho asistent /kapitán, kouč/,
rozhodčí a dva jistící potápěči /safety divers/. Pokud se jedná o nahlášený pokus o světový
rekord, pak má přístup ještě jeden rozhodčí.
4.8
Rozcvičení:
• Rozcvičovací čas začíná 45 minut před prvním oficiálním ponorem a končí na konci
soutěže.
• Rozcvičovací a závodní lana nemusí být daleko od sebe.
• Maximálně dva závodníci smí být pod vodou na jednom rozcvičovacím laně ve stejný
čas.
• Je zakázáno se rozcvičovat mimo rozcvičovací lana.
• Cílová deska na rozcvičovacím lanu je nastavená na hloubku potřebnou pro
rozcvičení.
• Určená osoba (na povrchu), zmocněná k zastavení ponorů na všech lanech
včetně závodních, sleduje situaci na všech lanech.
4.9
Asistent závodníka (buddy) má dovoleno pomáhat závodníkovi v průběhu rozcvičení a
oficiálního ponoru. Asistent má přístup do všech tří zón. Avšak od chvíle oficiálního začátku
ponoru nesmí zasahovat jakýmkoliv způsobem ( s výjimkou pomoci pořadatelům při krizové
situaci ). Asistent má povoleno setrvat na hladině do konce pokusu, ale není mu dovoleno se
zanořit a doprovázet konec ponoru svého závodníka. Pokud se tak stane, závodník bude
diskvalifikován.
4.10
Závodník má k dispozici na hladině opěrný bod pro přípravnou a zotavovací fázi pokusu.
4.11
Výstroj:
• Je povoleno používat nosní skřipce, freedivingové čočky nebo brýle, a prostředky ke
snížení vnitřího objemu masky. Závodníkovi je povoleno nalít si do masky vodu.
Zrcadlové nebo zabarvené zorníky jsou zakázané.
• Je povoleno použití opasku na zápěstí, kotníku nebo krku a jakékoli další možnosti
upevnění závaží s rychloupínací sponou, pokud jsou zvenku neoprenu.
• Všechny druhy pacek nebo plavecké rukavice/ponožky jsou zakázané.
• Rozhodčí si poznamenají množství používaného závaží a po ukončení ponoru
zkontrolují zda nedošlo ke změně. Pokud ano, pokus je neplatný.
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4.12
Závodník je na zápěstí vybaven oficálním hloubkoměrem, dodaným AIDA International,
testovaným a kalibrovaným rozhodčími.
4.13
Závodník musí přinést na povrch cedulku a odevzdat jí rozhodčímu. Cedulka je umístěná na
cílové desce v cílové hloubce a je upevněná tak, aby šla snadno utrhnout. Na závodech ve
free immersion musí mít cedulka kroužek k navléknutí na zápěstí nebo Velcro systém, takže
si freddiver může cedulku připnout na sebe.
4.14
Sestup i výstup musí být proveden buď plaváním nebo přitahováním pouze za pomoci své
vlastní síly.
4.15
Závodník musí provést start výkonu z vody, jakýkoliv skok, odraz či dopomoc od opěrného
bodu je zakázáno.
4.16
Měření hloubky:
• Cílová hloubka NV je označena bílou, žlutou nebo průhlednou cílovou deskou
s minimálním průměrem 20cm. Pokud je deska průhledná, bude po obvodu označená
bílým nebo žlutým páskem o minimální šířce 5cm.
• Závodník se musí vynořit se značkou, která byla připevněna na cílovou desku / lano v
hloubce NV. V tomto případě se množství bodů rovná nahlášené hloubce.
• Pokud závodník nepředá značku rozhodčím, je penalizován 1 bodem za nepřinesení
značky a k ověření dosažené hloubky je použit oficiální hloubkoměr. Výkony jsou
zaokrouhlovány dolů na celý metr.
• Pokud hloubkoměr ukáže menší hloubku než NV, a je přinesena cedulka, pak se
počítá za platný výkon NV. Nepřinesl-li závodník cedulku, následuje penalizace.
Pokud hloubkoměr ukazuje výkon který je menší než NV, závodník je penalizován 1
bod za jeden metr z rozdílu NV a DV plus penalizace 1 bod za nepřinesenou značku.
Pokud hloubkoměr ukazuje hloubku větší než NV, počítá se NV za platný výkon..
• Hodnoty z oficiálního hloubkoměru jsou přepočítávány pomocí koeficientu odchylky,
který je k dispozici kapitánům.
• Pokud je zřejmé, že je cílová deska umístěna příliš hluboko nebo mělko, pořadatel
musí opravit hloubku co nejdříve během soutěže.
4.17
Závodník musí po vynoření absolvovat kompletní hladinovou proceduru (viz. 1.28). Pravidla
po vynoření a ohodnocení výkonu viz.1.30.
4.18
Závodníkův nos a ústa musí zůstat nad hladinou a závodníkovi není povoleno se nikoho
dotýkat, stejně jako se nikdo nesmí dotýkat jeho až do okamžiku, kdy rozhodčí výkon
neprohlásí za ukončený ukázáním karty, nebo po dobu minimálně 30 sec. od vynoření.
4.19
Pořadatel musí nafilmovat vynoření závodníka alespoň jednou kamerou a záznam skončí až
rozhodnutím rozhodčích. Video bude k dispozici pro protesty ohledně blackoutu nebo
hladinové procedury. Rozhodnutí rozhodčích musí být respektováno. V případě pokusu o
světový rekord viz. 1.34.3.
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4.20
Finále
4.20.1
Všechny výše uvedené body jsou platné i pro finále.
5. Dynamická apnoe – DYN a DNF
5.1
Závody se konají v bazénu s minimální hloubkou 1,20m. Závodník se může potápět bez
ploutví i na závodech v potápění s ploutvemi. Na závodech v potápění bez ploutví jsou
ploutve všeho druhu zakázané. Pokud jsou závody označené jako DYN/DNF, závodník si
může vybrat jak se chce potápět, ale výsledková listina bude jedna společná. Pro klasifikační
řebříček AIDA se bude výkon počítat v kategorii pod kterou spadá. Pokud je závod označen
jako DYN-DNF, závodník si může vybrat jestli bude soutěžit v obou disciplínách a budou dvě
různé výsledkové listiny, každý pro danou disciplínu. Pokud jsou závody označeny
jednotlivou disciplínou, pak jiné možnosti nejsou.
5.2
Výkon bude uznán jako světový nebo národní rekord a bude zařazen do AIDA International
ranking / AIDA mezinárodní žebříček, jestliže se podnik koná v bazénu s minimální délkou
25m.
5.3
Den před prvním dnem soutěže, nejpozději však 4 hodiny před prvním mítinkem
organizačního výboru musí kapitáni jednotlivých teamů předat nahlášené výkony závodníků
(NV/AP).
5.4
Rozhodčí sestaví startovní listinu následovně:
Oficiální startovní časy pro jednotlivé závodníky jsou rozhodnuty a oznámeny organizačním
výborem večer před závodem. U jednodenních závodů je pořadí závodníků určeno hned po
registraci. Vyhlášení startovního pořadí probíhá formou veřejného oznámení nebo losování.
5.5
Interval mezi OT by na mistrovstvích světa měl být alespoň 8 minut, na ostatních AIDA
závodech je interval určen pořadatelem ve spolupráci s hlavním rozhodčím.
Odstartování ponoru se provádí hlasitým odpočítáváním: 2‘00, 1‘30, 1‘00, 30“, 20“, 10“, 5“,4“,
3“, 2“, 1“, official top, 1“, 2“, 3“, 4“, 5“, 6“, 7“, 8“, 9“, 10“, 20“, 30“, start zrušen. Pokus
závodník odstartuje po povolených 10 sec. po OT, nastává penalizace. Závodník se musí
zanořit do 30 sec. po OT, jinak je diskvalifikován.V průběhu daných 30 sec. má závodník
nárok pouze na jedno zanoření. Pokud závodník začne ponor před oficiálním startem, bude
penalizován.
5.6
Závodníci se musí dostavit na místo konaní soutěže a být v dohledu rozhodčích min. 45min.
před svým OT.
5.7
Na konci každé hodiny v průběhu soutěže se pro komisi rozhodčích a kameramany koná 10ti minutová přestávka.
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5.8
Závodiště je rozděleno do dvou zón: rozcvičovací zóna a závodní zóna. Závodník nesmí
vstoupit do rozcvičovací zóny dříve než 45 minut před oficiálním startem jeho výkonu a do
závodní zóny dokud jí neopustí předchozí závodník.
5.9
Rozcvičovací čas začíná 45 minut před prvním oficiálním ponorem a končí na konci soutěže.
5.10
Asistent (kapitán nebo trenér) může závodníkovi pomáhat při rozcvičování i samotném
výkonu v obou oficiálních zónách. Od okamžiku OT - zanoření se ho už nesmí dotýkat a
pokud by se tak stalo, následuje diskvalifikace závodníka.
5.11
Závodník má povoleno v obou disciplínách provádět plavecká tempa pomocí paží. U obou
disciplín je zakázáno používat podpůrné prostředky jako jsou packy, plavecké rukavice nebo
ponožky atd.
5.12
Závodník má pouze jeden pokus. Jakmile se zanoří ústa a nos, pokus se považuje za
odstartovaný. Závodník musí provést start výkonu z vody, jakýkoliv skok, odraz či dopomoc
od opěrného bodu je zakázáno. Výkon se považuje za ukončený po vynoření úst a /nebo
nosu závodníka.
5.13
Závodník musí být během ponoru kompletně ponořený kromě konců ploutví. Výjimkou je 5
metrů před a po každé otočce, kdy se může vynořit kterákoli část těla kromě úst a/nebo
nosu.
5.14
Pokusu musí být přítomen alespoň jeden jistící potápěč, který půjde nebo poplave vedle
závodníka, připravený pomoci. Pokud se pokus nekoná v dráze podél stěny bazénu, pak
musí být ve vodě alespoň jeden jistící potápěč. Pokud je jistících potápěčů více, mohou
pokrývat každý svou část bazénu.
5.15
Jestliže je bazén v přípravné zóně hlubší než 1.5m, pořadatel připraví plovoucí oporu.
5.16
Vzdálenost se po ukončení výkonu měří k místu vynoření úst/nosu. Výjimkou je vynoření
proti stěně bazénu, pak se musí závodník zdi dotknout pod vodou dříve než vynoří ústa/nos.
5.17
Jakákoli podpora při výkonu jiná než samotný výkon – plaváním je zakázána. Výjimkou je
odraz o stěnu bazénu při otočce. Dále je nutné, aby se ústa a /nebo nos závodníka nevynořil
po chycení se podpůrného plováku, stěny bazénu nebo asistenčního lana. To znamená, že
je nutné vynořit ústa a /nebo nos současně, nebo před uchopením podpůrného plováku,
stěny bazénu nebo asistenčního lana.
5.18
Závodník musí po vynoření absolvovat kompletní hladinovou proceduru (viz. 1.28).
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5.19
Závodníkův nos a ústa musí po vynoření zůstat nad hladinou a on sám se nesmí nikoho
dotýkat stejně jako se nesmí nikdo dotýkat jeho do okamžiku rozhodnutí rozhodčích, že
výkon je povařován za ukončený ukázáním bílé, žluté, nebo červené karty (min. 30 sec. po
vynoření).
5.20
Pořadatel musí nafilmovat vynoření závodníka alespoň jednou kamerou a záznam skončí až
rozhodnutím rozhodčích. Video bude k dispozici pro protesty ohledně blackoutu nebo
hladinové procedury. Rozhodnutí rozhodčích musí být respektováno. V případě pokusu o
světový rekord viz. 1.34.3.
5.21
Místo pro fotoaparáty, fotografy kamery a kameramany je ve vodě ve vyhrazeném prostoru
tak, aby nepřekáželi závodníkům.
5.22
Povzbuzování je povoleno, třebaže se ostatní závodníci připravují nebo při oficiálním
pokusu.
5.23
Komentátor provádí celými závody a může oznamovat výsledky závodníků po ukončení
jejich výkonu.
5.24
Bazén
5.24.1
Start je prováděn z vody, přičemž se ústa a /nebo nos závodníka musí zanořit maximálně do
vzdálenosti 150cm od okraje bazénu, jinak nastává diskvalifikace. Během startu se závodník
musí částí těla dotýkat stěny bazénu, jinak následuje penalizace.
5.24.1
Při každé otočce se závodník musí dotknout částí těla stěny bazénu, jinak bude penalizován.
5.25
Pokud je výsledek nižší než nahlášený čas, následuje penalizace.
2.26
Finále
2.6.1
Všechny výše uvedené body jsou platné i pro finále s výjimkou bodů uvedených níže:
5.26.2
Během finále může být závodník umístěn do jiných zón než tomu bylo v průběhu
kvalifikačních kol na základě maximálnímu vyhovění dokumentaci – médiím. V případě finále
více vln závodníků budou nejlepší závodníci na konci soutěže.
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6. Statická apnoe – STA
6.1
Soutěž v této disciplíně probíhá v bazénu (minimální hloubka 0,5m) nebo ve vyhovující volné
vodě.
6.2
Den před soutěží, nejpozději však do 4 hodin před mítinkem organizačního výboru, musí
kapitáni jednotlivých teamů předat nahlášené výkony (NV/AP) závodníků.
6.3
Pro Mistrovství světa musí být OT - oficiální startovní časy pro jednotlivé závodníky
rozhodnuty a oznámeny organizačním výborem večer před závodem. U jednodenních
závodů je pořadí závodníků určeno hned po registraci. Vyhlášení startovního pořadí probíhá
formou veřejného oznámení nebo losování.
6.4
Závodníci na mistrovství světa startují v 14-ti minutových intervalech, na ostatních AIDA
závodech je interval OT určen poředateli ve spolupráci s hlavním rozhodčím. Odstartování
výkonu se provádí hlasitým odpočítáváním: 2'00, 1'30, 1'00, 30",20", 10", 5", 4", 3", 2", 1",
official top, 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 20“, 30“, start cancelled.
Pokud se závodník nezanoří v povoleném časovém okně, do 10 sekund po „official top“ bude
penalizován. V průběhu daných 30 sec. má závodník nárok pouze na jedno zanoření a v
případě zanoření po 30ti sekundách od OT je závodník diskvalifikován. Pokud závodník
začne ponor před oficiálním startem, bude penalizován.
6.5
Pokud je dosažený výkon nižší než nahlášený, závodník je penalizován.
6.6
Závodníci se musí dostavit na místo konaní soutěže a být v dohledu rozhodčích min. 45 min.
před jejich OT.
6.7
Na konci každé hodiny v průběhu soutěže se pro komisi rozhodčích a kameramany koná 10ti minutová přestávka.
6.8
Závodiště (bazén) je rozděleno do tří zón: rozcvičovací zóna (warm-up zone), přemisťovací
zóna (transition zone) a závodní zóna (performance zone). Závodník nesmí vstoupit do
rozcvičovací zóny dříve než 45 minut před oficiálním začátkem jeho výkonu a do
přemisťovací zóny dokud ji neopustil předchozí závodník.
6.9
Rozcvičovací čas začíná 45 minut před prvním oficiálním pokusem.
6.10
Asistent (kapitán nebo trenér) má povoleno dohlížet na přípravu v přípravné zóně a sledovat
pokus. Asistent smí doprovázet závodníka ve všech třech zónách. Smí také, pokud si to
závodník přeje, zastávat funkci oficiálního extra jistícího potápěče, dotýkat se jej volně při
pokusu v době, kdy jsou závodníkův nos a ústa ponořeny. V tomto případě se stará také o
signalizaci, ale hlavní jistící potápěč je stále přítomen.
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Jakmile se vynoří závodníkova ústa/nos, už se ho asistent (kapitán nebo trenér) nesmí
dotýkat, je mu povoleno pouze tiché ústní koučování. Pokud je toto porušeno, následuje
diskvalifikace.
6.11
Statická apnoe může být prováděna na dně (ne hlouběji než 2m) nebo na hladině. Volba
pozice je ponechána na závodníkovi.
6.12
Závodník má nárok pouze na jeden oficiální pokus. Pokus začíná momentem zanoření úst a
nosu.
6.13
Stopování času má na starosti mezinárodní rozhodčí AIDA a speciálně vyčleněný pořadatel.
Spustí stopky v okamžiku zanoření úst a nosu, nebo po vyndání dýchací trubice / šnorchlu
z úst pokud příprava na pokus probíhá tímto způsobem. Stopky zastaví v okamžiku vynoření
úst a nosu.
6.14
Po dobu oficiálního pokusu je ve vodě přítomen jistící volný potápěč, který je zodpovědný za
sledování stavu vědomí závodníka. Kontrola probíhá prostřednictvím dohodnutých signálů
(poklepání na rameno, ústní sdělení času apod.) na které musí závodník adekvátně reagovat
předem dohodnutým signálem-posunkem (potápěčský posunkový OK signál apod.)
Signalizace probíhá následovně:
V případě jistícího potápěče od pořadatele:
1 minutu před NV
30 sekund před NV
v moment NV
každých 15 sekund po NV
V případě vlastního jistícího potápěče:
- kdykoli chce
V případě, že závodník nereaguje na signalizaci nebo neodpovídá domluveným způsobem,
bude po něm okamžitě vyžadován domluvený signál ještě jednou. Pokud je odpověď znovu
nevyhovující či žádná, rozhodčí požádá jistícího potápěče o vytažení závodníka z vody.
Pokud je důvod se domnívat, že závodník potřebuje pomoc, může rozhodčí požádat jistícího
potápěče o zjištění stavu závodníka signálem mimo běžné klepání.
6.15
Závodník musí po vynoření absolvovat kompletní hladinovou proceduru (viz. 1.28).
6.16
Závodníkův nos a ústa musí po vynoření zůstat nad hladinou a on sám se nesmí nikoho
dotýkat stejně jako se nesmí nikdo dotýkat jeho do okamžiku rozhodnutí rozhodčích, že
výkon je povařován za ukončený ukázáním bílé, žluté, nebo červené karty (minimálně 30
sekund po vynoření).
6.17
Pro stanovení oficiálního času výkonu se používá průměr ze dvou naměřených časů
kompetentními časoměřiči. Všechny časy jsou zaokrouhleny směrem dolů na sekundy.
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Příklad:
Naměřené časy: 5‘08“64 a 5‘07“48
Průměr: (5‘08“ + 5‘07“) / 2 = 5‘07“50
Oficiální DV: 5‘07“ = 61,4 bodu
6.18
Pořadatel musí nafilmovat celý pokus závodníka alespoň jednou kamerou. Nepřerušený
záznam začne 10 sekund před OT a skončí až rozhodnutím rozhodčích. Video bude
k dispozici pro protesty ohledně blackoutu nebo hladinové procedury. Rozhodnutí rozhodčích
musí být respektováno. V případě pokusu o světový rekord viz. 1.34.3.
6.19
Místo pro fotoaparáty, fotografy kamery a kameramany je ve vodě ve vyhrazeném prostoru
tak, aby nepřekáželi závodníkům.
6.20
Povzbuzování je povoleno, třebaže se ostatní závodníci připravují nebo při oficiálním
pokusu.
6.21
Komentátor provádí celými závody a může oznamovat výsledky závodníků po ukončení
jejich výkonu.
6.22
Finále
6.22.1
Všechny výše uvedené body jsou platné i pro finále s výjimkou bodů uvedených níže:
6.22.2
Během finále může být závodník umístěn do jiných zón než tomu bylo v průběhu
kvalifikačních kol na základě maximálnímu vyhovění dokumentaci – médiím. V případě finále
více vln závodníků budou nejlepší závodníci na konci soutěže.
7. Penalizace
7.1
Přehled chyb ve výkonech uvedených níže, nejsou důvodem k diskvalifikaci, ale budou
strženy body jako penalizace. Záporná hodnota výkonu neexistuje.
7.2
Výkon, na který se vztahuje penalizace, nemůže být uznán jako světový nebo národní
rekord.
7.3
Předčasný start – 1 bod za každých započatých 5 sekund před OT oficiálním startem /
official top (ve všech disciplínách).
7.4
Opožděný start u bazénových disciplín STA, DYN a DNF (10 sekund časový prostor na
zanoření po OT) – 1 bod za každých započatých 5 sekund po tomto 10-ti sekundovém
prostoru k zanoření po OT.
© AIDA Czech Republic 2007

17

AIDA

International Association for the Development of Apnea

7.5
Penalizace ohledně rozdílu mezi dosaženým RP a nahlášeným výkonem AP
7.5.1
Jestliže oficiální hloubkoměr ukáže při hloubkových disciplínách (CWT, CNF, FIM) menší
hloubku než je NV, následuje penalizace 1 bod za 1 metr rozdílu mezi dosaženým a
nahlášeným výkonem. Výjimka je pokud závodník vyzvedne a odevzdá cedulku-tag.

Příklad:
AP = 50m a RP (na hloubkoměru) = 47,5m
Koeficient chyby rozdílu = 0,98
RP: 47,5 x 0,98 = 46,55 …….dosažený výkon je tedy 46m
Penalizace:
- rozdíl mezi AP a RP je 4m (50-46m) vede k penalizaci 4 body
- nedoručení cedulky = 1 bod penalizace
Výsledný výkon = 41 bodů
7.5.2
U dynamických disciplín (DNF, DYN) je penalizace v případě nižšího než nahlášeného
výkonu 0,5 bodu za 1m rozdílu.

Příklad:
AP = 100m a RP = 89m
Rozdíl mezi AP a RP = 11m
Penalizace: 11 x 0,5 = 5,5bodu
Výsledný výkon 44,5 (89m) – 5,5 (11m) = 39 bodů
7.5.3
U statické apnoe (STA) je penalizace za nižší než nahlášený výkon 1 bod za každé 2
sekundy rozdílu.

Příklad:
AP = 5´35“ a RP= 5´04
Rozdíl mezi AP a RP = 31“
Penalizace = 7 bodů
Výsledný výkon= 60.8 – 7 = 53,8 bodu
7.6
Penalizace u hloubkových disciplín (CWT, CNF, FIM)
7.6.1
Odepnutí jistícího úvazku /lanyard/, při hloubkových disciplínách – 10 bodů
7.6.2
Nedonesená cedulka /tag/ rozhodčímu – 1 bod
7.7
Penalizace u konstantní zátěže (CNF, CWT)
7.7.1
Za každé přitáhnutí nebo uchopení lana, jakmile závodník započne svůj pokus - zanoření úst
a /nebo nosu, mimo povolenou zónu 1,5m od plata na dně bude udělena penalizace 10
bodů.
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7.8
Penalizace u dynamických disciplín s a /nebo bez ploutví (DNF, DYN)
7.8.1
Nedotknutí se stany – zdi bazénu na obrátce při dynamické apnoe (částí těla) – 5 bodů za
každou chybu. Pokud se závodník nepřiblíží k obrátkové stěně v rozmezí jednoho metru
bude diskvalifikován.
7.8.2
Jestliže se během výkonu vynoří jakákoli část závodníkova těla nad hladinu mimo povolenou
obrátkovou zónu (5 metrů od obrátkové stěny bazénu), následuje penalizace 5 bodů za
jedno pochybení. Pokud závodník provádí celý výkon na hladině, bude diskvalifikován.
7.8.3
Nedovolená dopomoc při výkonu (např. přitažení za dělící provaz, stěnu bazénu, dno apod.)
před vynořením úst a /nebo nosu na hladinu – penalizace 10 bodů.
8. Protesty
8.1
Pouze kapitán družstva (pokud není sám závodník) smí podat oficiální protest u rozhodčích,
a to do 15 min. po incidentu a nebo do 15 min. po oficiálním zveřejnění výsledků.
8.2
V případě, že jistící potápěči při závodech na hloubce v konstantní váze nebo free immersion
informují komisi o porušení pravidel během ponoru, rozhodčí sdělí tuto skutečnost
závodníkovi, nebo jeho kapitánovi nejpozději při vyhlášení výsledků.
8.3
V případě protestu rozhodne komise rozhodčích zda má být závodník
diskvalifikován/penalizován či ne za následujících podmínek:.
8.3.1
V zasedací místnosti (místnosti rozhodčích) se budou řešit všechny protesty – jeden po
druhém.
8.3.2
U každého protestu komise shlédne video-záběry (video dokumentace) bez komentáře.
Pokud je třeba, záběry se přehrají vícekrát nebo zpomaleně.
8.3.3
Při projednávání musí být vždy vyslyšeni závodník i jistící potápěči. Závodník, kterého se to
týká a jeho týmový kapitán jsou přizváni ke shlédnutí videa sestupu i výstupu (závodníkův
pokus – ponor)
8.3.4
Oba - závodník, kterého se protest týká i jeho týmový kapitán pak mohou po shlédnutí video
záznamu poskytnout komentář. Poté zasedací místnost opustí.
8.3.5
Bez dalšího komentáře se ihned hlasuje. Při každém protestu hlasují mezinárodní rozhodčí i
pomocní rozhodčí, každý zvlášť na anonymní hlasovací lístek. Jestliže se rozhodnutí
pomocných rozhodčích shoduje s rozhodnutím rozhodčích, pak je rozhodnutí konečné.
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Pokud v rozhodnutí jednotní nejsou, hlasují dále jen mezinárodní rozhodčí na anonymním
hlasovacím lístku a mohou (ale nemusí) brát v úvahu rozhodnutí pomocných rozhodčích.
Výsledek druhého hlasování je konečný.
8.4
V případě absolutní nerozhodnosti je výsledek rozhodnutí ve prospěch závodníka.
8.5
Rozhodčí musí rozhodnout protesty v den podání, nejpozději na mítinku komise.
8.6
Poplatek za registraci protestu je 50€ nebo ekvivalent v místní měně (v ČR 200 Kč) ve
prospěch AIDA. V případě kladného rozhodnutí je poplatek vrácen.
8.7
Na mezinárodních závodech při hlasování o protestu se rozhodčí stejné národnosti jako
závodník zdrží hlasování. V tomto případě se hlas prezidenta komise počítá jako
dvojnásobný. Jestliže je prezident komise stejné národnosti, pak hlas přechází na jeho
zástupce tak, aby byl zachován lichý počet hlasů.
8.8
V případě sudého počtu hlasů (např. při absenci) se počítá hlas prezidenta nebo jeho
zástupce jako dvojnásobný.
8.9
Protesty nejsou důvodem k opakovanému startu.
8.10
Závodník může protestovat ohledně okolností během jeho pokusu např. pokud zavadí o
jistící potápěče nebo se stala chyba na straně pořadatele, která přímo ovlivnila jeho výkon.
Závodník může protestovat u komise hned po výkonu a může mu být povolen nový start
jestliže je protest uznán.
9. Organizační výbor
9.1
Organizační výbor je zodpovědný za veškeré věci týkající se plynulého a bezpečného
průběhu závodu. Odpovídá také na otázky ohledně pravidel a organizace.
9.2
Organizační výbor se skládá z
•
rozhodčích
•
kapitánů družstev
•
zástupců pořadatele
•
závodníci smí požadovat účast, ale není jim dovoleno zasahovat do jednaní
9.3
Organizační výbor bude sledovat plnění denního programu komisí, rozhodčích a pořadatelů.
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9.4
Organizační výbor se zavazuje jednat s respektem ke všem zúčastněným a v duchu fair
play. Kapitáni nebo závodníci nerespektující rozhodčí, pořadatele nebo ostatní kapitány
budou z organizačního výboru vyloučeni.
9.5
Každý večer v průběhu soutěže pořádá organizační výbor mítink, jehož náplní je následující:
•
Ohlášení výsledků z daného dne
•
Obecné informace pro kapitány, závodníky a potápěče pro následující den
(např.připomínky k programu, místní pravidla, počasí…)
•
Sestavení a distribuce startovního pořádku na další den
10. Komise rozhodčích
10.1
Na mezinárodních závodech se komise skládá minimálně z 5 mezinárodních rozhodčích,
přičemž připadá alespoň jeden mezinárodní rozhodčí úrovně E a vyšší na jednu závodní
zónu.
•
všichni mezinárodní rozhodčí jsou jmenováni AIDA International.
•
komise může být doplněna mezinárodními a pomocnými rozhodčími navrženými
místní organizací AIDA v pořadatelské zemi.
•
v České Republice se komise skládá minimálně ze dvou členů jmenovaných
vedením AIDA Czech Republic.
10.2
Pomocní rozhodčí mají za úkol pomoci 5 rozhodčím s úkoly souvisejícími s jejich pozicí
(např. oficiální odpočítávání, kalibrace hloubkoměrů, umístění cedulek, dodržování časového
harmonogramu…). Jsou také potřeba při statické apnoe, protože u té je potřeba rozhodčí a
pomocný rozhodčí pro každého závodníka.
10.3
Pomocní rozhodčí nemají právo hlasovat ani rozhodovat o správném průběhu závodů, ale
mohou poskytnout svůj názor mezinárodním rozhodčím, kteří ho pak mohou brát v úvahu.
10.4
Rozhodčí jsou odpovědni za:
•
průběh soutěže v souladu s danými pravidly a směrnicemi
•
kontrolu výstroje závodníků ve smyslu souladu s pravidly
•
kontrolu a hodnocení výkonů závodníků
•
diskvalifikaci závodníků neřídících se podle daných směrnic a pravidel, nebo
jinak svým chováním narušujících běh a bezpečnost soutěže či ostatních
zúčastněných.
•
okamžité přerušení závodů pokud není plně zabezpečena bezpečnost
závodníků či jistících potápěčů.
•
Příjem oficiálních protestů podaných kapitány
10.5
Minimálně jeden člen komise rozhodčích je ve vodě po celou dobu závodu v hloubkových
disciplínách. V případě nahlášeného pokusu o světový rekord jsou ve vodě dva rozhodčí.
(viz.1.34.1)
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10.6
Pouze rozhodčí můžou provádět rozhodnutí o věcech nezahrnutých ve směrnicích a
pravidlech.
11. Minimální výkon – podmínka účasti pouze pro mistrovství světa jednotlivců
11.1
AIDA International vydá seznam minimálních výkonů nejpozději 6 měsíců před mistrovstvím.
11.2
Minimální výkony pro mistrovství světa jednotlivců jsou podle disciplín:
•
Statická apnea: 12. nejlepší čas v loňském žebříčku AIDA International
•
Hloubkové disciplíny: 12. nejlepší hloubka v loňském žebříčku AIDA
International
•
Dynamické disciplíny: 12. nejlepší vzdálenost v loňském žebříčku AIDA
International
U zemí, kde je místní organizace AIDA, musel být tento výkon vytvořen na závodech
s klasifikací AIDA International nejdéle 2 roky před prvním dnem mistrovství. Mistrovství
světa se mohou účastnit také závodníci ze zemí, kde se žádné závody nekonají nebo
závodníci, kteří si zažádají o speciální pozvánku – tyto podmínky nesmí být starší než dva
roky od konání prvního dne tohoto mistrovství.
11.3
Seznam minimálních výkonů pro mistrovství světa jednotlivců je orientační, představenstvo
AIDA Imternational může výkony snížit nebo zvýšit.
11.4
Nejpozději 6 týdnů před mistrovstvím (pokud není přihlášeno dostatečné množství
závodníků) může představenstvo AIDA International ve spolupráci s pořadatelem snížit
minimální výkon u jedné nebo více disciplín.
11.5
U hloubkových disciplín nemůže být žádný nahlášený výkon nižší než stanovený minimální
výkon, ale v případě například předvídatelných špatných podmínek během závodů může být
povolena jistá tolerance. Tato změna bude oznámena během mítinku organizačního výboru.
12. Pořadatel
12.1
AIDA International (u nás AIDA Czech Republic) pověřený pořadatel soutěže musí zaslat
následující informace AIDA CR a všem zúčastněným klubům nebo osobám nejpozději 6
měsíců před vlastními závody.
•
Pravidla a směrnice
•
Program akce (prezentace, kapitánský mítink, začátek soutěže apod.)
•
Propozice závodu (disciplíny, startovné, kvalifikační výkony apod.) viz.
Soutěžní řád
•
Informace popisující zdravotnické a bezpečnostní zajištění akce
•
Dodatečné a logistické informace (datum a místo konání, vybavení bazénu,
ubytování, apod.)
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Poplachové směrnice a únikový plán
Struktura a organizace soutěže (logistika, časový harmonogram apod.)
Plánek prostor

12.2
Je nezbytné, aby měl pořadatel webové stránky v angličtině, kde budou alespoň 5 měsíců
před závody přesně definovány následující informace:
• Webové stránky s logem AIDA International a oficiálním názvem závodů
• Pravidla AIDA International
• Podrobný program/harmonogram
• Registrační formulář (do AIDA International)
• Kontaktní údaje/adresa pořadatele
• Ubytování (hotely, letiště…)
• Všeobecné informace o místě oblasti konání
• Možnost zapůjčení auta, lodě apod.
• Specifické místní zákony ohledně potápění / freedivingu
• Informace pro média (kontaktní osoba, možnost UW fotografování…)
12.3
AIDA International je povinna zvolit komisi rozhodčích z kandidátů navržených jednotlivými
kluby nejpozději 2 měsíce před konáním závodů. V ČR nejpozději do jednoho měsíce.
Pořadatel musí oznámit kapitánům složení komise při zahájení. Pořadatel také platí cestovní
náklady a ubytování členů komise. Cestovní náklady musí být pořadatelem zaplaceny
předem a podklady k ubytování musí rozhodčí obdržet nejpozději 2 týdny před závody.
12.4
Pořadatel musí zajistit nezbytné vybavení, aby mohla komise plnit své úkoly.
12.5
Pořadatel zajistí místo pro přehrávání videozáběrů.(video záznam)
12.6
Pořadatel (ne AIDA Internatinal ani komise rozhodčích) je zodpovědný za celé závody. Je
také zodpovědný za bezpečnost závodníků.
12.7
Organizační výbor zasedá v den před vlastním závodem. Pořadatel po ukončení meetingu
zveřejní startovní a programovou listinu kapitánům.
12.8
Informační schůzka pro závodníky, kapitány, pořadatele, rozhodčí, média, jistící potápěče a
freedivery, zdravotníky apod. se uskuteční v den zahájení. Zde budou všichni seznámeni
s programem, ve kterém bude přesně stanovený denní rozvrh zasedání výboru a vyhlášení
výsledků.
12.9
Pořadatel musí z hlediska logistického a bezpečnostního zajistit, aby média mohla být ve
vodě ve speciálně vyhrazené zóně, a měla tak příležitost udělat UW fotografie nebo záběry
během tréninku a vlastních závodů.
12.10
Organizátor musí zajistit startovní listinu – časový harmonogram a dát ji k dispozici
závodníkům.
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12.11
Nejpozději dva měsíce před soutěží (v ČR 1 měsíc) výbor AIDA prověří plnění následujících
úkolů organizátorem:
•
Struktura a organizace soutěže (logistika, časový harmonogram apod.)
•
Bezpečnost (zdravotní personál a jistící potápěči)
•
Místo konaní a administrativní práce
12.12
Minimálně jeden člen výboru by měl být členem rozhodčí komise. Výbor spolupracuje s
pořadatelem akce, aby se zajistil plynulý a bezpečný chod celé soutěže pode pravidel AIDA.
12.13
Pořadatel je zodpovědný za zajištění antidopingového testu v akreditovaném zařízení. Platí
také náklady s tím spojené. Kritéria, podle kterých jsou závodníci vybíráni, jsou ponechána
na komisi rozhodčích. Pravidlem je, že vítěz všech ženských i mužských disciplín musí být
testováni, stejně jako závodník, který překonal stávající světový rekord.
12.14
Rozhodčí vyberou z jistících potápěčů, nebo kompetentních potápěčů tzv.”předpotápěče”,
kteří bez překročení vlastních limitů oficiálně zahájí začátek každého závodního dne a
disciplíny. To umožní aklimatizaci všech zúčastněných pro průběh závodu. “Předpotápěči” se
musí potápět za stejných podmínek jako závodící, ale nezávodí. Jejich výkon také nebude
počítán jako národní nebo světový rekord.
12.15
Pořadatel přidělí identifikační čísla jednotlivým závodníkům, které musí zúčastnění nosit
viditelně v průběhu všech oficiálních akcí. Seznam těchto čísel je k dispozici mediím a
kapitánům mužstev.
12.16
Pořadatel musí zajistit jasnou vizuální identifikaci jistících potápěčů, rozhodčích a dalších
přítomných složek ve vodě v průběhu závodu.
12.17
V hloubkových disciplín musí mít všichni jistící přístrojoví potápěči potápěčské osvědčení a
vhodné vybavení dle pozice, kde budou umístěni. Vše musí být v souladu s pravidly systémů
jako PADI, NAUI, IANTD, TDI, CMAS apod. Jistící freediveři musí být schopni lehce
sestoupit do 15m. Pořadatel je zodpovědný za ověření jejich schopností. Jistící freediveři
musí být schváleni AIDA International.
12.18
Počet jistících freediverů musí být dostatečný, aby se dovoloval střídání. Na jedno lano
připadají alespoň 2 jistící freediveři. Další 2 jistící freediveři musí být připraveni pomoci u
rozcvičovacích lan.
12.19
Měření závodního lana
•
Lano musí být kompletně ponořeno na dostatečně dlouhou dobu potřebnou k
úplnému nasycení vláken vodou.
•
Ihned po vyjmutí z lázně je po cele délce napnuto silou, která se rovná tíze závaží
použitého na konci lana v průběhu závodu. (za pomoci auta, nebo tažného zařízení)

© AIDA Czech Republic 2007

24

AIDA
•
•

International Association for the Development of Apnea

Váha - závaží na laně by měla být 20 – 50 kg, pokud se používá kladkový
systém, pak je naváženo podle něho.
V tomto napětí je lano změřeno a označeno.

12.20
Kalibrace hloubkoměrů:
•
Lano je ponořeno do vody stejně, jako bude při závodech.
•
Každý hloubkoměr musí mít srozumitelné a snadno čitelné značení.
•
Každý hloubkoměr je testován ve čtyřech hloubkách stanovených označeným lanem
(-40m, -60m, -80m, -100m).
•
Naměřené hodnoty jsou zaznamenány pro jednotlivé přístroje.
•
Komise pak stanoví koeficient odchylky dle následujícího postupu:
Výpočet koeficientu odchylky:
Naměřené hodnoty: -100,7m, -80,5m, -60.8m, -40.2m
koeficient odchylky ve 100m = 100 / 100,7 = 0,993
koeficient odchylky v 80m = 80 / 80,5 = 0,993
koeficient odchylky v 60 m = 60 / 60,8 = 0,986
koeficient odchylky v 40 m = 40 / 40,4 = 0,990
konečný koeficient = 0.99
Korekce hloubky naměřené hloubkoměrem za použití tohoto koeficientu odchylky je
dostačující pro tréninkové a soutěžní účely.
12.21
Pořadatel zajistí videonahrávky následujícího:
12.21.1
Pořadatel musí nafilmovat celý pokus závodníka alespoň jednou kamerou. Nepřerušený
záznam začne 10 sekund před OT a skončí až rozhodnutím rozhodčích a odevzdáním
cedulky a hloubkoměru rozhodčím. Video bude k dispozici pro případné protesty ohledně
blackoutu nebo hladinové procedury. Rozhodnutí rozhodčích musí být respektováno.
V případě pokusu o světový rekord viz. 1.34.3.
12.21.2
Všechny video záznamy musí být natočeny na novou / nepoužitou kazetu v digitálním PAL
nebo NTSC systému na mini - DV formát.
12.21.3
Všechny záběry pro bazénové disciplíny musí být natáčeny bez přerušování.
12.21.4
Na mistrovstvích světa v hloubkových disciplínách CWT a CNF musí být na dně umístěna
kamera zaznamenávající obrátku.
12.21.5
Všechny kamery a kameramani musí zůstat k dispozici komisi, aby bylo možné záznam
okamžitě shlédnout.
12.21.6
Je povoleno, aby si pořadatel pod dohledem komise (nebo pověřeného zástupce) udělal
kopie z oficiálního videozáznamu. Oficiální záznamy zůstávají u komise nebo jejího zástupce
dokud kopie nejsou hotové. Kazety musí být nadepsané jmény závodníků. Všechny kopie
pro AIDA musí být v PAL nebo NTSC na mini-DV formát.
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12.21.7
Oficiální záznam je majetkem pořadatele. Pořadatel má na záznam exkluzivní práva,
zatímco AIDA má práva omezená. AIDA International může záznam použít jako oporu při
posuzování nebo jako pomůcku při výuce v rámci asociace.
12.21.8
Pořadatel může použít neomezený počet kamer pokud je použití v souladu s výše
uvedenými požadavky komise rozhodčích.
13. Dodatky
14.1
Omezení a požadavky od sponzorů závodu nebo závodníků nesmějí narušovat organizaci a
bezpečnost akce.
14.2
Organizační výbor rozhoduje o počtu a přístupu akreditovaných medií.
14.3
Pořadatel a AIDA International (nebo AIDA Czech Republic) nejsou odpovědni za nehody
způsobené závodníky nerespektující dané směrnice a pravidla.
14.4
Současná pravidla závodu nesmějí být změněna v průběhu tří měsíců před mistrovstvím
světa.
14.5
Pouze komise rozhodčích je kompetentní dělat rozhodnutí, která nejsou uvedena
v současných pravidlech.
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