
Techniky přiblížení, uchoperrí a narovnání tonoucího

. americlrý způsob - ze přeďu nohou napřed pólďeprru, pravou rulcou do kříže a
otočelrí a narovrránÍ toltoucÍho

. český způsob . zepředu levou rukou pod hladinou uehopíme pravou ruku, pl.avou
ólrytinre shora za zápěstí. Levou nuku pustíme a pravou trhtreme dolů a doprava se
současnýnr zanoření a tažením rrchopené pažs nahoru a vzarl nad hlavou. Natahujerno
tonoucího lrRd sebe a rrarovrrávárye lro. Levou r.ukou uchopíme tonoucího rua,hýždě a
pravou přehnrátneme pod bradrrr. Vyrrořujenre se šiknro za hlavou zn tonoucím. oba
jsou v pohybu snrěrerrr vzad.

- narovnáni zepřeďu pod Y0ď0u . 3 - 5 rnetrů před tonoucím se zanořírne pod
tonoucí\o, uchopírrre ho zepředu za koleuao prudce otočíme o 1800. Vyšlapujeme voc|u it
tottouciho tlačínre nahoru :r zÍi sebe do vzpl;ivavéipotohy;iV neustálém kontaktu
přeruč}iujeure k lrlavě tonoucího a vynořením za jeho hlavou přeclrázíme do tažení rra
znaku.

. narCIvnání zezaďu.' pr$Vorr rudorr.uchopíme tonoucího za ranreno, levou za hý!dě'
Nadechnerrre se a zarroříme se pod hladinu.Prnvou rulcou táhneme tonoucÍho srněrem
dozadu a levou rukou tonoucího tlačíme nahoru na hladÍnu. Mohutným vyšl4pávrlním
vody přesurrujerne těžiště torroucího nad svou'osu"a uvádírne obě těta.do pohy6u snrěrem
vzad. Nr{sleduje vyrrořerrío uchopení a tažerrí bez rtráty rychlosti.

Tažení torroucího .
- za jednu ruku
- jeclnou rukou za bradn
- oběma rukama za bradu
. oběrna ruknma v podpažÍ
. ohěnra rukanra za lokty
- příbojový způsob tažerrí

Vysvobozrrjící chvaty
. uclropení za krk zepředu
. sevÍ.ení kolenr lrrlru zepředu
. sevřerrí kolem krku zeznclu

Zrichrana ťreedivera

. nn hladině (samba, blaclr.out) - ottlčit ho obličejem nad hlac|inu, sundat ntasliu
(plaveclró brýle a trtipr), foukat rla tváře a nosníclr dírek, řílca.t.mu ''dýchej, clýclrej...''

. v lrloubce - odhodit zátěžní opase\ sevřít oběmi předloktírni podéI hrudní kosti :r
páteIle, ruliou podél páteře znklonírne hlavuo rulrou poctél hrudní kosti držíme dlaní
tlačínre na bradu směrenr rrahoru a prsfy přÍdržu.ienre masku. Během výstupu rnusí
rypouštět vzduclr, jinak stlirčírne ohě ruce tr sobě. Na hlarlině jej položíme na znak,
sttttdánre masku' kíHu, záklonem uvolnírne dýchací cesty a rourn'n. na líce a r}osttí
dírky. Povzbuzujeule .'Dýclrej 

o dýchej''.


