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RESCAT: APNEA ESTÀTICA i DINÀMICA 
 
EXERCICIS 15’:  
 Comentar objectius i protocol de rescat. 

 
“ L’APNEA és l’únic esport individual practicat en equip. L’equip garanteix la seguretat. ” 
 
OBJECTIUS 
 Millorar la pràctica en equip de l’apnea estàtica i dinàmica. 
 Aplicar correctament el reglament vigent. 
 Practicar el rescat dels esportistes en les proves d’apnea estàtica i dinàmica. 
 Donar garanties de funcionament a les competicions d’apnea estàtica i apnea dinàmica. 

 
PROTOCOL DE RESCAT 
 Quan es detecta moviments o accions no habituals de l’esportista cal estar atent. 

o Apnea dinàmica: parar l’aleteig, desviar-se de la línia del carril, mirar la paret... 
o Apnea estàtica: convulsions (si no respon els tocs de control), expulsió d’aigua... 

 Quan l’esportista fa el protocol de validació no s’ha de tocar. Si detectem indicis de samba o 
síncope cal seguir el protocol de rescat. Hem d’actuar quan l’esportista realitzar el protocol de 
validació de l’intent i s’enfonsa fins que l’aigua sobrepassa les vies respiratòries. Si deixem més 
tenim el perill que vagi cap el fons (pes constant)... 

 Si és un síncope entre aigües cal tapar la boca i pujar l’esportista a superfície. 
 Cal treure la màscara i pinces, i estirar-lo posant el cap mirant cap a dalt (obrim les vies 

respiratòries). En treure la màscara, l’aire de dins fa de ventosa per fer reaccionar 9 de cada 10. 
 Si no reacciona podem fer diverses insuflacions al nas tapant la boca. El nas és molt sensible i 

serveix per recuperar. Fins i tot un copet al nas pot ajudar. 
 Si no reacciona cal portar a l’esportista amb el metge per procedir al protocol de reanimació. Cal 

està preparats per possible evacuació i avís d’ambulància. 
 
PROCEDIMENTS 
 
APNEA ESTÀTICA: 
 
EXERCICIS 15’:  
 Observar com estan escalfant els esportistes i valorar el grau de seguretat del seu entrenament. 
 En parelles practicar l’apnea estàtica: control de seguretat, detecció de samba, protocol dels temps 

de competició (1 minuts abans, 30 segons abans...15 segons...), protocol de rescat.... 
 Es pots utilitzar el moment per supervisarà si els esportistes compleixen amb el material adequat 

(ulleres de piscina fosques - cal veure els ulls), comentar ús del rellotge en competició, del cabell 
que pot tapar els ulls en el protocol de validació de l’intent... 

 Treballar l’execució del control del temps i com retornar al lloc a l’esportista que es desplaça. 
 Treballar els punts de control. No sobre el neopré... 

 
 Els participants han d'escalfar amb el control del seu capità, entrenador o company. En cas contrari, 

cal que un apneista de l'organització li faci el control de seguretat. 
 NO DEIXAR FER APNEES SENSE CONTROL. No poden estar sols. També, poden tenir un 

síncope..... 
 Donar idees de com controlar la zona d’escalfament: 

o Preguntar a l’esportista que entra si porta algun ajudant o cal que tu el vigilis. Informar-lo 
de què fas en la teva zona. 

o Ideal un o dos apneista de seguretat per esportista (França) 
o Fer el toc de control sovint per controlar-lo si no respon aplicar rescat. 
o Millor des de fora la piscina.... 
o Tenir recursos (pal de la piscina).... 
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APNEA DINÀMICA: 
 
EXERCICIS 20’:  
 Utilitzar un carril per cada dos persones: un fa d’esportista i en mig de la piscina hi ha l’apneista de 

seguretat que actuarà segon faci l’esportista. 
 Treballar l’us de donar el flotador al participant just quan acabi la prova i després cal està davant 

d’ell i que la corxera no molesti... Que miri cap a la càmera que filma.... 
 
 
 
Competició apnea estàtica: 
 
 Els apneistes de seguretat quedarà amb el participant de com es faran els controls de seguretat i 

com es tocarà per col·locar-lo correctament. 
 Dos apneistes de seguretat. Un a cada costat. Un controla el temps i l'altre vigila que no es separi 

de la zona de competició. 
 Cal que l'esportista faci la prova mirant cap els comissaris de la prova. 
 Cal tres comissaris cronometradors. Un amb veu indicarà l'inici i final. L'anotador s'apuntarà els tres 

registres i donarà per bo el registre repetit. Minuts i segons. 
 
 
Competició apnea dinàmica: 
 
 Durant la competició hi haurà un comissari a cada costat de piscina que controlaran les girs dels 

esportistes i si surt part de l’esportista fora de l’aigua. Un d’ells en farà el crono de l’intent. 
 El metge estarà sempre prop del participant. 
 Els apneistes de seguretat s'han de moure en el carril més lluny de la banda per tal que els 

comissaris puguin veure com avança el participant per sota l'aigua. 
 Si hi ha objectes i escales en la banda utilitzarem el segon carril. 
 Els apneistes es situaran en un carril per seguir l'evolució del participant. Mínim dos. 

 
CONCLUSIONS 
 
 No entrenar ni competir sols i menys sense seguretat. 
 “ L’APNEA és l’únic esport individual practicat en equip. L’equip garanteix la seguretat. “ 

 


