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Projekt podpořen z Fondu malých projektů EU.

Projekt: "Společně pro bezpečnost na vodě uděláme víc"

Aktivita :     Mezinárodní závody Horního Rakouska v záchranném plavání

Místo konání :   Základna ÖWR , Traunkirchen – Traunsee , Rakousko

Termín :             1. 7. 2018

Disciplíny :        Surf race  (plavání)
                           Board race  (záchranářský plovák)
                           Rescue tube rescue  (záchrana tonoucího s pásem)
                           Board rescue  (záchrana tonoucího s plovákem)

Kategorie :         Schüler I 2009 und jünger
                           Schüller II 2008 und 2007
                           Jugend I 2006 und 2005
                           Jugend II 2004 bis 2003
                           Jugend III 2002 bis 2001
                           allgem. Klasse 2000 und älter

Účastníci za VZS Č.K. : Moravčík Pavel., Hojer Jan, Svoboda Michal, Krbec Matyáš, 
Kozáková Kristýna, Toman Radek, Tomanová Amálie, Patč Václav, Patč Atonín

Instruktoři za VZS Č.K. : Berounský Jaromír, Toman Radek



Dne 1.7.2018 jsme se zúčastnili závodů v záchranném plavání, na které jsme byli 
přizváni organizátorem partnerskou organizací Vodní záchrannou službou Horního 
Rakouska v rámci programu INTTEREG V-A RAKOUSKO - ČESKÁ REPUBLIKA

projektu "Společně pro bezpečnost na vodě uděláme víc"

Závody proběhly v krásném prostředí základny ÖWR v Traunkirchnu. Naše skupina
skládající se z mládežníků ve všech vypsaných kategoriích byla zařazena v kategorii 
,,hosté'', kde jsme posbírali 6 prvních a 3 druhá místa. Naši závodníci se neztratili ani v 
celkovém pořadí, kde v konkurenci stovky členů Rakouské vodní záchranné služby a 
skončili ve svých kategoriích na 1. až 5. místě.
Organizace závodů proběhla již tradičně bez závad. Teplota vody byla 16,5°C, což 
některým účastníkům zpočátku činilo potíže,ale všichni se s touto nástrahou nakonec 
poprali na výbornou.
Pro naši organizaci a zvlášť pro naše mladé záchranáře byly tyto závody velikým 
přínosem. Setkali jsme se s kolegy ze zahraničí,  předali jsme si zkušenosti a utužili 
soubojem na vodě naše partnerství.
                                         

Zpracoval:                                                                                                                                      

V Č. Krumlově dne 5.7.2018
Radek  Toman 

instruktor mládeže VZS Č.K, člen projektového týmu 

Schválil: 

      Ing. Milan Bukáček 
předseda PS, hlavní projektový manager




