FREEDIVING
sledu je výhodnější býti v pozici hlavou vzhůru, což usnadňuje vyrovnávání tlaku a působí lépe na psychiku. Po dosažení cílové
hloubky se závodník musí dostat na hladinu
vlastními silami libovolným způsobem. To
znamená, že může jak ručkovat, tak používat ploutve nebo i kombinovaně. Trénink této
disciplíny vzhledem k dosahování značných
hloubek vyžaduje zajištění týmem technických potápěčů, a stává se tak finančně
a technicky velmi náročným. Specialistou

v této disciplíně je opět Umberto Pelizzari,
který vloni vylepšil svůj předchozí rekord až
na současných 131 m. Kubánka Deborah
Andollo dosáhla 95 m.

No limits
No limits - jak napovídá název - je disciplína
bez omezení. V praxi se k sestupu používá
opět sled, k výstupu tažný balón. I když je
v této disciplíně dosahováno největších hlouFree imersion:
Poslední metry
pod hladinou
za asistence
buddyho.

bek, nemají takové rekordy mezi volnými
potápěči velkou váhu. Trénink a pokusy
o rekordy jsou nejvíce otázkou peněz, skutečnou prověrku znamenají spíše pro podpůrné potápěče, kteří musejí podstupovat až
několikadenní dekomprese. Potom, co člen
týmu Umberta Pelizzariho přišel během akce
o život, Umberto prohlásil, že další pokusy
v této disciplíně již nebude provádět. Hloubky přes 150 m ohromují veřejnost a nejvíce
lákají sponzory. Toho využíval především
Kubánec Francisco Ferreras přezdívaný Pipin,
bývalý rival Umberta Pelizzariho a legenda
volného potápění. Ten, i když se ke konci kariéry pro nevalnou kondici soustředil pouze na
tuto disciplínu, všechny jeho pokusy o překonání 150 m Umberta Pelizzariho skončily
nezdarem. Současným oficiálním držitelem
rekordu je Francouz Loic Leferme s 154 m.
V letošním roce se nejspíš z ekonomických
důvodů chystají na překonání rekordu kvalitní atleti a nejspíš padne další bariéra. Rekord
mezi ženami drží v současnosti Kanaďanka
Mandy Cruickshank s 136 m.
Nutno dodat, že v dnešní době nestačí
k uznání pokusu v jakékoli disciplíně pouze
přežít jako kdysi. Dnes jsou regule pro uznávání rekordů dost striktní. Nejenom ztráta
vědomí (blackout) nebo mírná ztráta kontroly nad tělem (samba), ale i nedodržení symbolu OK v limitu vede k neuznání pokusu.
Text a foto Daniel Exner

No limits: Soustředění před
ponorem na sledu.
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