FREEDIVING

Konstantní váha
Zvláštní pozornost si zaslouží královská disciplína freedivingu – konstantní váha, při které apneista během pokusu využívá k ponoru
i k výstupu pouze síly svých nohou opatřených
ploutvemi. Dopomoc paží a lana není přípustná s výjimkou obratu v nejhlubší části
ponoru, kde může závodník lano uchopit,
uvolnit cedulku s označením hloubky a odrazit se zpět. Konstantní váha se tak nazývá proto, že není dovoleno si ponor ulehčit odhozením zátěžového opasku před výstupem,
i když ten se pro zajímavost při hlubokých
ponorech stejně nepoužívá. Tato disciplína je
považována za skutečný barometr výkonnosti
a zdatnosti a rekordy z ní mají nejvyšší hodnotu. Během 90. let bylo zvyšování rekordu
v konstantní váze víceméně sólem Umberta
Pelizzariho, až se v roce 1999 zastavil na
80 m. O několik týdnů později překonal
Umbertův rekord Američan Brett Le Master
o 1 m. I když 1 m není příliš, budiž mu ke cti
o několik řádů chudší a tvrdší podmínky k přípravě i k náročnému zajištění oficiálního

pokusu. V loňském roce byl rekord překonán
hned dvakrát. Poprvé Kanaďanem Erikem Fattahem na 82 m, podruhé přímo na MS na Ibize Rakušanem Herbertem Nitchem na aktuálních 86 m (oba používají monoploutev). Je
navíc pravděpodobné, že v letošním roce
padne v této disciplíně magická hranice
100 m. Mezi ženami dominuje Američanka
Tanya Streeter se 70 m.

Free imersion
Další a poslední disciplínou, při které závodník využívá pouze vlastních sil, je free imersion. V tomto případě závodník ručkuje po
laně do hloubky a nazpět. Použití ploutví přitom není dovoleno. Tato disciplína vznikla na
Antilách, kde ručkování po laně do hloubky
za kořistí má dlouhou tradici a pořízení výstroje, jako jsou kvalitní ploutve, může být problém. Specialistou na tuto disciplínu je
monacký šampión Piere Frolla, který několikrát překonal vlastní rekord a dopracoval se
v létě 2001 až na 80 m. O několik týdnů
později ovšem provedl pokus Martin Štěpánek a vytvořil aktuální rekord 90 m. Z žen
opět Tanya Streeter se 70 m.

Variabilní váha
Tato disciplína probíhá tak, že k sestupu do
hloubky využívá apneista zařízení zvané
sled, což je jakýsi zatížený výtah. Na tomto
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Dynamika s ploutvemi
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181 m s ploutvemi. Pro zajímavost Martin Štěpánek letos v květnu uplaval před rozhodčími
200 m s ploutvemi, ovšem o dva dny později při oficiálním pokusu mu selhaly namožené
nohy. V ženské kategorii dlouho nikdo nepřekonal rekordy Francouzky Nathalie Desreac
s délkami 95 m, respektive 150 m.
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