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I. časť
____________________________________________________________________________
15.
R o z k a z
prezidenta Hasičského a záchranného zboru
z 22. mája 2014
o vydaní Pravidiel hasičského športu
Na zabezpečenie jednotného postupu pri vykonávaní disciplín hasičského športu ako súčasti
špeciálnej telesnej prípravy
I.

vydávam
Pravidlá hasičského športu (ďalej len „pravidlá“), ktoré sú uvedené v prílohách č. 1 až 12;

II. u k l a d á m
a) riaditeľom krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru
1. zabezpečiť organizovanie súťaží v hasičskom športe vo výcvikovom roku 2014
a v ďalších rokoch podľa týchto pravidiel,
2. oboznámiť s pravidlami zamestnancov závodných hasičských útvarov vo svojom
územnom obvode,
b) riaditeľom krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a okresných
riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, veliteľom záchranných brigád Hasičského
a záchranného zboru a veliteľovi Hasičského záchranného útvaru hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy
oboznámiť s pravidlami príslušníkov Hasičského a záchranného zboru vo svojom
územnom obvode;
III.

zrušujem
rozkaz prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 20/2009 o vydaní Pravidiel
hasičského športu v znení rozkazu prezidenta Hasičského a záchranného zboru
č. 3/2011 a rozkazu prezidenta Hasičského a záchranného zboru č. 27/2012.

IV. Tento rozkaz nadobúda účinnosť 1. júna 2014.
Č. p.: PHZ-KA4-2014/001200-001
gen. JUDr. Alexander Nejedlý v. r.
prezident
Hasičského a záchranného zboru
Dostanú:

P, V, KP, OPP, ORJ, OEL, OKA a OKO prezídia HaZZ, PTEÚ MV SR v Bratislave, SŠPO MV SR
v Žiline, záchranné brigády HaZZ, VC HaZZ Lešť a krajské riaditeľstvá HaZZ

Na vedomie: OZH, OZ SLOVES a OZ KOVO
Záznam
S pokynom (rozkazom) boli oboznámení (dňa-kým) ............................................................................................................
Opatrenia ...............................................................................................................................................................................
Zrušenie vykonal ...................................................................................................................................................................
Kontrolou poverený........................................................................................................... .....................................................
Dátum .......................................... Podpis prezidenta (riaditeľa, veliteľa) ............................................................................

Príloha č. 1
k rozkazu č. 15/2014

PRAVIDLÁ HASIČSKÉHO ŠPORTU
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Pravidlá hasičského športu
(1) Pravidlá hasičského športu (ďalej len „pravidlá“) sú súborom organizačných pokynov
a zásad, technických podmienok a ďalších ustanovení, ktorými sa určujú spravidla
a) zásady organizovania súťaží v hasičskom športe (ďalej len „súťaž“),
b) postup plnenia disciplín, popis dráh, náradia (prekážok) a náčinia, meranie a hodnotenie
dosiahnutých výsledkov.
(2) Pravidlá, ich zmeny a doplnky vydáva a zverejňuje prezídium Hasičského a záchranného
zboru (ďalej len „prezídium“); poskytuje tiež výklad týchto pravidiel. Otázky súvisiace s pravidlami
posudzuje komisia hasičského športu, ktorú každoročne vymenúva prezident Hasičského
a záchranného zboru.
(3) Prezídium v spolupráci s komisiou hasičského športu okrem vydávania a výkladu
pravidiel najmä
a) navrhuje súťaže hasičských jednotiek v hasičskom športe (spôsob a termíny konania súťaží
v kalendárnom roku),
b) vyhodnocuje výsledky dosiahnuté na majstrovstvách Slovenskej republiky v hasičskom športe
(ďalej len „majstrovstvá“) a
výsledky dosiahnuté reprezentačným družstvom
na medzinárodných súťažiach,
c) vyhlasuje slovenské rekordy dosiahnuté v jednotlivých disciplínach,
d) rieši otázky súvisiace s prípravou reprezentačného družstva Slovenskej republiky v hasičskom
športe.
DRUHÁ ČASŤ
ZÁSADY ORGANIZOVANIA SÚŤAŽÍ A HODNOTENIE VÝSLEDKOV
Čl. 2
Súťaž v hasičskom športe
a)
b)
c)
d)

(1) Súťaž sa môže organizovať v týchto disciplínach:
beh na 100 m s prekážkami (ďalej len „beh“),
výstup do 4. podlažia cvičnej veže (ďalej len „výstup na vežu“),
štafeta 4 x 100 m s prekážkami (ďalej len „štafeta“),
požiarny útok.

(2) Súťaž sa môže organizovať ako súťaž jednotlivcov alebo súťaž družstiev. Súťaž
jednotlivcov sa hodnotí v disciplínach beh, výstup na vežu a v dvojboji jednotlivcov. Dvojboj je
súčet najlepších časov dosiahnutých v disciplínach uvedených v odseku 1 písm. a) a b) na jednej
súťaži. Súťaž družstiev sa hodnotí v disciplínach beh, výstup na vežu, štafeta a požiarny útok.
Celkové hodnotenie tvorí súčet umiestnení dosiahnutých v disciplínach uvedených v odseku 1
na jednej súťaži.

(3) V súťaži jednotlivcov v disciplínach beh a výstup na vežu sa stane víťazom súťažiaci,
ktorý prebehne danú trať v najkratšom čase za dodržania podmienok stanovených pravidlami.
Súťažiaci môže disciplíny beh a výstup na vežu plniť v dvoch platných pokusoch. Ak sa súťažiaci
v prvom pokuse pri plnení disciplíny beh na alebo výstup na vežu zraní tak, že nemôže pokračovať
v druhom pokuse, nemôže na tento pokus za neho nastúpiť náhradník. V dvojboji jednotlivcov sa
hodnotí ten súťažiaci, ktorý v disciplínach beh a výstup na vežu má aspoň jeden vydarený platný
pokus v každej z oboch disciplín.
(4) Ak dvaja súťažiaci alebo viac súťažiacich dosiahne zhodné časy v jednotlivých
disciplínach alebo zhodné súčty časov v dvojboji jednotlivcov, rozhodujú o ich umiestnení časy
z horších pokusov; ak sú aj tieto časy alebo súčty časov zhodné, umiestňujú sa súťažiaci
na rovnakom mieste.
(5) V súťaži družstiev v disciplínach beh a výstup na vežu rozhoduje o umiestnení
súťažiaceho družstva (ďalej len „družstvo“) súčet lepších časov šiestich členov družstva. Ak sú
súčty časov dvoch družstiev alebo viacerých družstiev rovnaké, rozhodne o umiestnení súčet
horších časov tých istých šiestich členov súťažiaceho družstva. Ak sú aj súčty horších časov šiestich
hodnotených súťažiacich rovnaké, umiestňujú sa družstvá na rovnakom mieste.
(6) Pri plnení disciplíny štafeta sa družstvo rozdelí na dve štafetové družstvá po štyroch
súťažiacich; každé štafetové družstvo má jeden platný pokus. Do hodnotenia družstva sa započítava
dosiahnutie lepšieho času. Pri zhodnom čase štafetových družstiev dvoch alebo viacerých družstiev
sa prihliada na časy druhých štafetových družstiev. Ak sú aj časy druhých štafetových družstiev
zhodné, budú družstvá hodnotené na rovnakom mieste.
(7) Disciplínu požiarny útok môže družstvo plniť v dvoch pokusoch, ak organizátor vopred
nerozhodne inak. Do hodnotenia družstva v disciplíne požiarny útok sa započítava dosiahnutý lepší
čas. Pri uskutočnení dvoch pokusov v disciplíne požiarny útok sa stanoví umiestnenie podľa
dosiahnutých časov. Pri dosiahnutí zhodných časov dvoch družstiev alebo viacerých družstiev
rozhoduje lepší čas dosiahnutý v druhom (horšom) z požiarnych útokov. Ak sú aj časy druhých
požiarnych útokov zhodné, budú družstvá hodnotené na rovnakom mieste.
(8) V celkovom hodnotení družstiev rozhoduje o poradí súčet umiestnení z jednotlivých
disciplín. Víťazom súťaže sa stane družstvo s najnižším súčtom umiestnení z jednotlivých disciplín;
pri rovnakom súčte bodov z jednotlivých disciplín rozhoduje lepší čas dosiahnutý v požiarnom
útoku.
(9) Ak aspoň šesť súťažiacich z družstva nedosiahne vydarený platný pokus v disciplínach
beh a výstup na vežu alebo ak družstvo nedosiahne aspoň jeden vydarený platný pokus
v disciplínach štafeta a požiarny útok, družstvo sa umiestňuje na poslednom mieste v príslušnej
disciplíne. Ak tieto podmienky nesplnia v niektorej disciplíne dve družstvá alebo viac družstiev,
sú hodnotené v príslušnej disciplíne maximálnym počtom bodov podľa počtu zúčastnených
družstiev. V prípade nenastúpenia družstva na plnenie disciplíny sa družstvo hodnotí bez poradia
na poslednom mieste v danej disciplíne i v celkovom hodnotení.
a)
b)
c)
d)
e)

(10) Organizujú sa tieto druhy súťaží:
krajské súťaže v hasičskom športe (ďalej len „krajská súťaž“),
majstrovstvá,
slovenský pohár v hasičskom športe (ďalej len „slovenský pohár“),
medzinárodné súťaže,
iné súťaže.

(11) Krajskú súťaž organizuje krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (ďalej len
„krajské riaditeľstvo“). Na krajskej súťaži sa zúčastňujú
a) družstvo každého okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné
riaditeľstvo“) v územnom obvode príslušného krajského riaditeľstva,
b) družstvo záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „záchranná brigáda“), v
územnom obvode príslušného krajského riaditeľstva,
c) družstvo Výcvikového centra Hasičského a záchranného zboru Lešť (ďalej len „výcvikové
centrum“),
d) družstvo Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(ďalej len „útvar“),
e) družstvá hasičských jednotiek zo závodných hasičských útvarov v územnom obvode
príslušného krajského riaditeľstva.
(12) Každú vysielajúcu organizáciu alebo zriaďovateľa hasičskej jednotky reprezentuje len
jedno družstvo. Organizátor krajskej súťaže môže rozhodnúť o zvýšení počtu reprezentujúcich
družstiev vysielajúcej organizácie.
(13) Na krajskej súťaži sa môžu zúčastniť aj jednotlivci, ktorí nie sú zaradení do družstva,
na základe písomnej žiadosti. V disciplíne beh sa môžu zúčastniť aj členovia Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „dobrovoľná požiarna ochrana“) na základe písomnej
žiadosti. V prípade veľkého záujmu organizátor určuje maximálny počet jednotlivcov nezaradených
do družstiev a v disciplíne beh maximálny počet členov dobrovoľnej požiarnej ochrany.
(14) Majstrovstvá organizuje prezídium. Na majstrovstvá postupujú víťazi krajských súťaží
a štyri družstvá s najlepším súčtom dosiahnutých časov vo všetkých disciplínach hasičského športu
z krajských súťaží.
(15) Na majstrovstvá postupuje desať jednotlivcov s najlepšími dosiahnutými časmi
v dvojboji jednotlivcov z družstiev, ktoré na tieto majstrovstvá nepostúpili. V disciplíne beh
na majstrovstvá postupuje desať členov dobrovoľnej požiarnej ochrany s najlepšími dosiahnutými
časmi. Výber desiatich jednotlivcov vykoná prezídium na základe výsledkov dosiahnutých na
krajských súťažiach.
(16) Na majstrovstvá ďalej môžu postúpiť družstvá alebo jednotlivci z krajských súťaží
pomocou tzv. voľnej karty, o udelení ktorej rozhodne prezídium na základe písomnej žiadosti.
Družstvo alebo jednotlivec, ktorému bude udelená tzv. voľná karta, musí byť výkonnostne
na úrovni postupujúcich družstiev alebo jednotlivcov.
(17) Slovenský pohár je otvorenou súťažou pre hasičské jednotky a jednotlivcov z celej
Slovenskej republiky. Organizátori jednotlivých kôl môžu určiť maximálny počet účastníkov
súťaže. Spôsob organizovania a vykonávania jednotlivých kôl slovenského pohára určujú
organizátori súťaže.
(18) Na jednotlivé kolá Slovenského pohára môžu byť družstvá uvedené v čl. 2 ods. 11
písm. a) až d) doplnené o súťažiacich z družstiev uvedených v čl. 2 ods. 11 písm. a) až d) v rámci
územnej pôsobnosti krajských riaditeľstiev so súhlasom dotknutých strán a štatutárneho zástupcu.
Družstvá uvedené v čl. 2 ods. 11 písm. e) môžu byť doplnené o súťažiacich z družstiev uvedených
v čl. 2 ods. 11 písm. e) v rámci územia Slovenskej republiky so súhlasom dotknutých strán.

(19) Do vyhodnotenia slovenského pohára budú zaradené len tie družstvá, ktoré každoročne
v termíne do 30. apríla nahlásia prezídiu účasť svojho družstva.
(20) Medzinárodné súťaže a iné súťaže môžu organizovať prezídium, krajské riaditeľstvo,
okresné riaditeľstvo a právnické osoby alebo fyzické osoby. Disciplíny súťaže určí organizátor.
(21) Pokyn o organizovaní súťaží hasičských jednotiek v hasičskom športe vydáva
každoročne prezídium.
Čl. 3
Účasť na súťaži
(1) Príslušníka Hasičského a záchranného zboru (ďalej len „príslušník“), zamestnanca a člena
hasičskej jednotky (ďalej len „súťažiaci”) prihlasuje na súťaž vysielajúca organizácia alebo
zriaďovateľ hasičskej jednotky podaním prihlášky. Termín podania prihlášky stanovuje organizátor
súťaže. Vzor prihlášky na súťaž je uvedený v prílohe č. 2.
(2) Pri prezentácii vedúci družstva predloží na vyžiadanie preukazy totožnosti alebo služobné
preukazy členov družstva.
(3) Družstvo môže mať najviac desať členov. V jednotlivých disciplínach družstvo
reprezentuje
a) osem členov v disciplínach beh a výstup na vežu, pričom žiadny člen družstva nesmie plniť
disciplínu za iného člena družstva, družstvo je hodnotené na základe šiestich najlepších
výkonov,
b) dve štvorčlenné štafetové družstvá v disciplíne štafeta, pričom žiadny člen družstva nesmie
bežať v oboch štafetových družstvách,
c) sedem členov družstva v disciplíne požiarny útok.
(4) Členovia družstva, ktorí nereprezentujú družstvo v disciplínach beh a výstup na vežu,
môžu absolvovať súťažné disciplíny jednotlivcov aj samostatne, pričom ich výkony sa
nezapočítavajú do umiestnenia družstva, ale len do umiestnenia jednotlivcov.
(5) Na súťažiach uvedených v čl. 2 ods. 10 písm. a) a b) sa môže zúčastniť družstvo zostavené
iba z členov jednej organizácie alebo jedného zriaďovateľa hasičskej jednotky.
(6) Na súťažiach uvedených v čl. 2 ods. 10 písm. c) môžu byť družstvá uvedené v čl. 2
ods. 11 písm. a) až d) doplnené o súťažiacich z družstiev uvedených v čl. 2 ods. 11 písm. a) až d)
v rámci územnej pôsobnosti krajských riaditeľstiev so súhlasom dotknutých strán a štatutárneho
zástupcu. Družstvá uvedené v čl. 2 ods. 11 písm. e) môžu byť doplnené o súťažiacich z družstiev
uvedených v čl. 2 ods. 11 písm. e) v rámci územia Slovenskej republiky so súhlasom oboch
dotknutých strán.
(7) Na súťažiach uvedených v čl. 2 ods. 10 písm. a), b) a c) môžu za závodný hasičský útvar
súťažiť aj zamestnanci ďalších organizačných zložiek právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorí
sú s nimi v pracovnom pomere.

Čl. 4
Organizátor súťaže
(1) Za prípravu a priebeh súťaže zodpovedá jej organizátor. Organizátor súťaže spracúva
propozície súťaže a uverejňuje ich najneskôr 21 dní pred dátumom súťaže a pri medzinárodných
súťažiach najneskôr 60 dní pred dátumom súťaže. Organizátor informuje o zmenách v propozíciách
súťaže informuje súťažiacich najneskôr pred jej uskutočnením; to neplatí na čl. 2 ods. 10 písm. c)
až e).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(2) Propozície súťaže obsahujú
názov a adresu organizátora súťaže,
dátum, miesto konania a hodinu otvorenia súťaže,
termín podania prihlášky,
dátum, miesto a čas losovania; to neplatí na čl. 2 ods.10 písm. c) až e),
informácie o stravovaní a ubytovaní,
rozsah súťaže, program súťaže a časový rozvrh,
podmienky súťaže (osobitné doklady),
iné informácie.

(3) Program súťaže s časovým rozvrhom dostanú všetci vedúci družstiev; musí byť počas
súťaže umiestnený na viditeľnom mieste. O akejkoľvek zmene programu súťaže a časového
rozvrhu musia byť účastníci súťaže informovaní.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(4) Organizátor súťaží zabezpečuje najmä
vyhovujúci štadión alebo iný obdobný priestor,
cvičnú vežu a ostatné náradie (prekážky) na plnenie disciplín,
meranie dosiahnutých časov elektronickou časomierou,
menovanie velenia súťaže a zboru rozhodcov,
spojenie pre velenie súťaže, komisie a zbor rozhodcov, ako aj poskytovanie ďalších informácií,
zdravotnú službu,
stravovanie alebo ubytovanie súťažiacich a ostatných účastníkov súťaže,
vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie najlepších súťažiacich.
Čl. 5
Zrušenie alebo preloženie súťaže

(1) Ak sa nemôže z akýchkoľvek dôvodov uskutočniť už vyhlásená súťaž, organizátor súťaže
oznamuje všetkým prihláseným jej zrušenie, preloženie alebo akúkoľvek inú zmenu.
(2) Velenie súťaže môže zrušiť súťaž, preložiť začiatok, prerušiť už začatú súťaž alebo
vyhlásiť krátku prestávku, ak
a) sa do súťaže neprihlásil dostatočný počet súťažiacich,
b) nie je miesto konania súťaže pripravené na konanie súťaže,
c) chýba technické vybavenie, alebo ak je náradie (prekážky) poškodené alebo zhotovené tak, že
rozmery nezodpovedajú pravidlám,
d) priebeh súťaže narušujú nepriaznivé poveternostné podmienky alebo iné príčiny (napríklad
porucha časomiery),
e) nie je prítomná zdravotná služba.
(3) Pri preložení súťaže alebo pri akejkoľvek inej zmene treba primerane predĺžiť lehotu
na podanie ďalších prihlášok; pôvodná prihláška môže byť počas tejto lehoty odvolaná.

Čl. 6
Protest a odvolanie
(1) Pri porušení pravidiel možno podať protest a odvolanie. Protest môže byť doložený
vlastným kamerovým záznamom. Vzor protestu/odvolania je uvedený v prílohe č. 3.
(2) Protest možno podávať len voči poškodeniu a hodnoteniu vlastného súťažiaceho, voči
účasti iného súťažiaceho v súťaži a voči výsledkom jednotlivých disciplín ešte pred vyhlásením
výsledkov súťaže.
(3) Protest podáva vedúci družstva, ktorého sa poškodenie týka, alebo samotný súťažiaci,
ak nie je prítomný vedúci družstva.
(4) Protest rozhodcovi disciplíny sa podáva
a) do desiatich minút od ukončenia pokusu, ak sa protest týka prevedenia, priebehu alebo
hodnotenia pokusu,
b) do desiatich minút od ukončenia disciplíny, ak sa protest týka priebehu disciplíny.
(5) Protest hlavnému rozhodcovi sa podáva
a) pred zahájením prvej disciplíny, ak sa protest týka účasti družstva alebo jednotlivca na súťaži,
b) po ukončení disciplíny, ak sú sporné výsledky disciplíny.
(6) Ak nie je protestujúci spokojný s rozhodnutím o proteste, môže podať písomne odvolanie
odvolacej komisii prostredníctvom hlavného rozhodcu alebo rozhodcu disciplíny, ktorý o proteste
rozhodol, vždy do desiatich minút po prevzatí rozhodnutia o proteste.
(7) Rozhodnutie o spôsobe riešenia protestu alebo odvolania musí byť vždy písomné.
Na proteste musí byť vždy uvedený čas prevzatia a odovzdania protestu alebo odvolania
s podpisom prijímajúceho.
(8) Rozhodnutie odvolacej komisie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
(9) Protest alebo odvolanie možno vziať späť len pred zahájením jeho prejednávania.
(10) Prerokovaný a uznaný protest nemožno vziať späť a súťažiaci alebo družstvo musí
rozhodnutie splniť. O prerokovaných protestoch sa vedie záznam.
Čl. 7
Slovenský rekord v hasičskom športe
(1) Slovenský rekord v hasičskom športe (ďalej len „rekord“) je najlepší výkon dosiahnutý
občanom alebo občanmi Slovenskej republiky v jednotlivých disciplínach hasičského športu
a v dvojboji jednotlivcov.
(2) Rekord môže byť uznaný, ak meranie času bolo vykonané elektronickým meracím
zariadením a ak boli splnené podmienky overenia rekordu; vzor protokolu o vytvorení rekordu je
uvedený v prílohe č. 4.
(3) Organizátor súťaže, na ktorej bol prekonaný rekord, zasiela na prezídium riadne vyplnený
protokol o rekorde najneskôr do 14 dní po skončení súťaže.

(4) Komisia hasičského športu prerokuje na svojom zasadnutí predložený protokol
o vytvorení slovenského rekordu a ak boli splnené všetky náležitosti na jeho uznanie, vyhlasuje
dosiahnutý čas za rekord. Oznámenie o vytvorení rekordu v disciplínach hasičského športu sa
uverejňuje v časopise SPRAVODAJCA – Protipožiarna ochrana a záchranná služba.
Čl. 8
Výkonnostné triedy
(1) Výkonnostnú triedu môže súťažiaci získať na krajských súťažiach, majstrovstvách,
Slovenskom pohári a na medzinárodných súťažiach v disciplíne beh, výstup na vežu a tiež
v dvojboji jednotlivcov.
a)
b)
c)
d)

(2) Výkonnostné triedy sa členia takto:
III. výkonnostná trieda,
II. výkonnostná trieda,
I. výkonnostná trieda,
majstrovská trieda.

(3) Zaradenie súťažiaceho do príslušnej výkonnostnej triedy sa vykonáva na základe
dosiahnutého času. Časový limit (v sekundách) je stanovený pre každú disciplínu a dvojboj
jednotlivcov takto:
beh
výstup na vežu dvojboj jednotlivcov
a) III. výkonnostná trieda
19.20
18.20
37.80
b) II. výkonnostná trieda
18.20
16.70
35.30
c) I. výkonnostná trieda
17.30
15.50
33.20
d) majstrovská trieda
16.90
14.90
32.20.
(4) Výkonnostná trieda je udelená súťažiacemu a platí v nasledujúcom kalendárnom roku.
(5) Preukaz a odznak výkonnostnej triedy sa vydáva pri prvom dosiahnutí výkonnostnej
triedy. Vydanie a vedenie evidencie o zaradení súťažiaceho do výkonnostnej triedy vykonáva
a) pre III. výkonnostnú triedu a II. výkonnostnú triedu krajské riaditeľstvo,
b) pre I. výkonnostnú triedu a majstrovskú triedu prezídium.
(6) Výkonnostné triedy sa udeľujú na konci súťažného obdobia, t. j. po poslednej súťaži
uvedenej v pláne súťaží na kalendárny rok. Vzory preukazu a odznaku výkonnostnej triedy sú
uvedené v prílohe č. 5.
(7) Prehľad súťažiacich zaradených do príslušnej výkonnostnej triedy spracúvajú všetci
vedúci družstiev okresných riaditeľstiev, záchranných brigád, útvaru, výcvikového centra
a všetkých hasičských jednotiek zo závodných hasičských útvarov a predkladajú na krajské
riaditeľstvá do 15. októbra príslušného kalendárneho roka. Krajské riaditeľstvá do 31. októbra
príslušného kalendárneho roka predkladajú sumár týchto prehľadov na prezídium. Prezídium
uverejní zoznam držiteľov výkonnostných tried raz za rok v časopise SPRAVODAJCA –
Protipožiarna ochrana a záchranná služba.
(8) Príslušníka, ktorý je držiteľom alebo získal niektorú výkonnostnú triedu, možno odmeniť
formou osobného príplatku.

(9) Vzor prehľadu súťažiacich krajského riaditeľstva, ktorí získali výkonnostnú triedu, je
uvedený v prílohe č. 6.
TRETIA ČASŤ
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
Čl. 9
Velenie súťaže
(1) Organizačnú prípravu a priebeh súťaže riadi velenie súťaže a zriadené komisie.
(2) Velenie súťaže menuje organizátor súťaže a tvorí ho riaditeľ súťaže, veliteľ súťaže,
tajomník súťaže, hlavný rozhodca.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(3) Podľa rozsahu súťaže sa zriaďujú tieto komisie:
organizačná,
materiálno-technického zabezpečenia,
propagačná,
technická,
sčítacia,
odvolacia.

(4) Vedúcich jednotlivých komisií menuje velenie súťaže. V rámci jednotlivých komisií sa
vytvárajú pracovné skupiny, ktorých zloženie a počty predložia vedúci komisií na schválenie
veleniu súťaže.
a)
b
c)
d)

(5) Velenie súťaže a vedúci komisií najmä
vypracúvajú organizačné pokyny na zabezpečenie priebehu súťaže,
vypracúvajú požiadavky na finančné zabezpečenie a materiálne zabezpečenie činnosti komisie,
vyhodnocujú po ukončení súťaže činnosť komisie,
zodpovedajú za pridelené materiálne vybavenie a činnosť komisií.
Čl. 10
Riaditeľ súťaže

(1) Riaditeľ súťaže je zodpovedný za organizáciu súťaže; riadi jej priebeh po organizačnej
stránke.
(2) Riaditeľ súťaže najmä
a) zvoláva zasadanie velenia súťaže,
b) usmerňuje prácu velenia súťaže a rieši prípadné nedostatky v činnosti jednotlivých komisií,
c) riadi činnosť organizačnej komisie, propagačnej komisie a komisie materiálno-technického
zabezpečenia,
Čl. 11
Veliteľ súťaže
(1) Veliteľ súťaže je zodpovedný za priebeh súťaže a zodpovedá za dodržanie stanoveného
časového rozpisu.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

(2) Veliteľ súťaže najmä
velí zúčastneným jednotkám pri otváraní súťaže a ukončení súťaže,
určuje veliteľov nástupných tvarov počas slávnostného otvorenia a ukončenia súťaže,
zabezpečuje vyrozumenie vedúcich družstiev o prípadných zmenách programu súťaže,
zabezpečuje v súčinnosti s tajomníkom súťaže a s hlavným rozhodcom vylosovanie súťaže
a zvoláva porady vedúcich súťažných družstiev,
rozhoduje o podaných protestoch a odvolaniach ako predseda odvolacej komisie,
zabezpečuje písomné vyhotovenie záznamu o prerokovaní protestu alebo odvolania,
dohliada, aby vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie jednotlivcov a družstiev sa uskutočnilo
až po vyriešení protestov a odvolaní,
overuje podpisom zápisy o výsledkoch súťaže a protokol o rekorde,
riadi činnosť technickej, sčítacej a odvolacej komisie.
Čl. 12
Tajomník súťaže
(1) Tajomník súťaže je podriadený riaditeľovi súťaže.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

(2) Tajomník súťaže najmä
vyhotovuje zápisy zo zasadania velenia súťaže,
vedie dokumentáciu o celkovej príprave súťaže, prijíma a vybavuje korešpondenciu týkajúcu sa
súťaže vrátane spracovania návrhu pozvánok,
predkladá návrhy na ocenenie víťazov vrátane spracovania návrhu diplomov,
vypracúva organizačné pokyny pre účastníkov súťaže na základe podkladov jednotlivých
komisií,
zabezpečuje v súčinnosti s veliteľom súťaže a s hlavným rozhodcom vylosovanie súťaže,
vypracúva po ukončení súťaže jej komplexné vyhodnotenie vrátane návrhu opatrení,
rozhoduje o podaných protestoch a odvolaniach ako člen odvolacej komisie.
Čl. 13
Hlavný rozhodca

Hlavný rozhodca najmä
a) vypracúva časový plán plnenia súťažných disciplín a tréningov,
b) predkladá návrh na zloženie zboru rozhodcov, zabezpečuje ich inštruktáž a zaradenie
na jednotlivé disciplíny,
c) zúčastňuje sa na poradách vedúcich družstiev pred súťažou a počas súťaže,
d) vypracúva návrh na rozmiestnenie jednotlivých disciplín,
e) rozhoduje o podaných protestoch a odvolaniach ako člen odvolacej komisie,
f) zúčastňuje sa na losovaní súťaže,
g) zabezpečuje technické preberanie súťažného náčinia jednotlivcov a družstiev alebo jeho
náhodnú kontrolu,
h) zabezpečuje kontrolu a premeranie náradia (prekážok),
i) rozhoduje o oprávnení súťažiacich štartovať v príslušnej disciplíne alebo v súťaži,
j) rozhoduje o mieste a o čase opakovania pokusu, ktorý nariadil rozhodca disciplíny,
k) rozhoduje o všetkých okolnostiach, ktoré sa vyskytnú v priebehu disciplín a ktoré pravidlá
neupravujú,
l) rozhoduje o spôsobe kontroly totožnosti súťažiacich.

Čl. 14
Vedúci organizačnej komisie
(1) Vedúci organizačnej komisie je podriadený riaditeľovi súťaže; riadi a zabezpečuje činnosť
usporiadateľskej skupiny, spojovacej skupiny a dopravnej skupiny.
a)
b)
c)
d)

(2) Vedúci organizačnej komisie ďalej zabezpečuje
zdravotnú službu,
scenár otvorenia súťaže, ukončenia súťaže a vyhlasovanie výsledkov súťaže,
vypísanie diplomov,
hlásateľskú službu na štadióne a informovanie o priebehu a výsledkoch súťaže.

(3) Jednotlivé skupiny plnia tieto úlohy:
a) usporiadateľská skupina
1. zabezpečuje informačnú službu a poriadkovú službu na štadióne a vykonáva dozor
nad súťažným priestorom,
2. plní úlohy pri otvorení a pri ukončení súťaže, ako aj pri vyhlasovaní víťazov súťaže,
3. zabezpečuje, aby nikto nevstupoval na dráhy a nezdržiaval sa v ich blízkosti okrem
poverených zamestnancov a súťažiacich,
b) spojovacia skupina zabezpečuje
1. ozvučenie priestorov štadióna a v spolupráci s hlásateľom zabezpečuje oznamovanie
výsledkov, informovanie zúčastnených a podávanie rôznych informácií týkajúcich sa súťaže,
2. spojovacie prostriedky a ich bezporuchovú prevádzku pre všetkých členov vedenia súťaže
a rozhodcov,
c) dopravná skupina
1. vykonáva výber parkovacích plôch pre vozidlá súťažiacich v priestore štadióna
a pri ubytovacích a stravovacích priestoroch,
2. zabezpečuje vyznačenie trasy prepravy účastníkov súťaže, riadi a dohliada na organizovaný
pohyb vozidiel účastníkov súťaže.
Čl. 15
Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia
(1) Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia je podriadený riaditeľovi súťaže.
a)
b)
c)
d)
e)

(2) Vedúci komisie materiálno-technického zabezpečenia najmä
zabezpečuje ubytovanie a stravovanie účastníkov súťaže, prenájom štadióna a ďalšie
požiadavky po stránke materiálnej a finančnej,
pripravuje návrh hospodárskych zmlúv a dohôd a zabezpečuje ich plnenie,
v súčinnosti s tajomníkom súťaže zabezpečuje ocenenie víťazov,
zabezpečuje likvidáciu všetkých nákladov a úhrad za služby a práce spojené s uskutočnením
súťaže,
riadi činnosť skupiny, ktorá zabezpečuje ubytovanie účastníkov súťaže.
Čl. 16
Vedúci propagačnej komisie
(1) Vedúci propagačnej komisie je podriadený riaditeľovi súťaže.

(2) Vedúci propagačnej komisie najmä
a) zabezpečuje výrobu propagačných materiálov súťaže a ich obsahovú náplň (napríklad plagáty,
pozvánky a informatívne bulletiny),
b) vypracúva a realizuje návrh propagácie súťaže na štadióne, v mieste konania súťaže a v okolí,
c) zabezpečuje vypracovanie informačných materiálov pre prostriedky masovej informácie
o konaní, priebehu a o výsledkoch súťaže.
Čl. 17
Vedúci technickej komisie
(1) Vedúci technickej komisie je podriadený veliteľovi súťaže.
(2) Vedúci technickej komisie najmä
a) zabezpečuje plnenie jednotlivých disciplín po technickej stránke,
b) zodpovedá za správne rozmeranie dráh a postavenie náradia (prekážok), za riadne prevzatie
a označenie náčinia, ak nie je dodané organizátorom súťaže,
c) vykonáva v súčinnosti s hlavným rozhodcom technickú kontrolu náčinia, ktoré si súťažiaci
priniesli so sebou, ako aj prekážok; zabezpečuje odstránenie prípadných nedostatkov
na prekážkach,
d) organizuje a riadi činnosť pracovnej čaty počas konania súťaže,
e) zabezpečuje všetky prostriedky na meranie a na kontrolu náčinia (napríklad váhu, závažia,
kaliber na meranie priemeru hubíc na prúdniciach a pásmo).
Čl. 18
Sčítacia komisia
(1) Sčítacia komisia je podriadená veliteľovi súťaže; počet jej členov sa určuje podľa rozsahu
súťaže.
a)
b)
c)
d)

(2) Sčítacia komisia najmä
pripravuje štartovacie listiny a všetky potrebné tlačivá na zaznamenávanie dosiahnutých časov,
zaznamenáva do výsledkových listín dosiahnuté časy jednotlivých súťažiacich a družstiev,
zostavuje poradie v jednotlivých disciplínach, v dvojboji jednotlivcov a v celkovom poradí
družstiev,
informuje o priebežných výsledkoch hlásateľa súťaže.

(3) Sčítacia komisia predloží po skončení každej disciplíny zápis o výsledkoch na podpis
rozhodcovi disciplíny a odovzdá ho hlavnému rozhodcovi; po skončení súťaže predloží výsledkovú
listinu na podpis hlavnému rozhodcovi a veliteľovi súťaže.
Čl. 19
Odvolacia komisia
(1) Odvolaciu komisiu tvorí veliteľ súťaže, ktorý na princípe nestrannosti menuje dvoch
ďalších členov odvolacej komisie, spravidla hlavného rozhodcu a tajomníka súťaže. Komisia
rozhoduje väčšinou hlasov o všetkých odvolaniach. Pri hlasovaní sa člen odvolacej komisie nesmie
zdržať hlasovania.
(2) Rozhodnutia týkajúce sa okolností, ktoré neobsahujú pravidlá, oznamuje dodatočne veliteľ
súťaže.

Čl. 20
Zdravotná starostlivosť
(1) Pri každej súťaži musí byť zabezpečená zdravotná služba.
(2) Lekár môže zakázať súťažiacemu štart alebo pokračovanie v plnení súťažných disciplín,
ak zistí, že by to ohrozovalo alebo poškodzovalo jeho zdravie; súťažiaci to musí rešpektovať.
Čl. 21
Vedúci družstva a tréner družstva
(1) Každé družstvo musí mať vedúceho družstva.
(2) Vedúci družstva najmä
a) zodpovedá za správanie sa družstva a plnenie programu,
b) zodpovedá za včasné príchody na miesta plnenia disciplín, za účasť na otvorení a na ukončení
súťaže, za dodržiavanie pokynov a nariadení organizátora súťaže,
c) rieši s organizátorom súťaže požiadavky a technické otázky družstva na plnenie kolektívnych
disciplín,
d) podáva v stanovenej dobe písomný protest a odvolanie,
e) zúčastňuje sa na losovaní a porade velenia súťaže a spolu s trénerom rozdeľuje vylosované
štartovné čísla súťažiacim členom družstva,
f) predkladá organizátorovi súťaže požadované doklady o družstve (napríklad menný zoznam a
preukazy totožnosti),
g) nezasahuje v priebehu súťaže do rozhodovania rozhodcov,
h) nesmie byť členom zboru rozhodcov na súťaži, v ktorej súťaží družstvo, ktorého je vedúcim.
(3) Tréner družstva zastupuje vedúceho družstva počas jeho neprítomnosti alebo zúčastňuje sa
s ním na losovaní štartovných čísel.
(4) Funkciu vedúceho družstva a trénera možno kumulovať.
Čl. 22
Súťažiaci
Súťažiaci
a) môže byť vylúčený zo súťaže rozhodcom disciplíny za hrubé, nedisciplinované správanie,
b) musí sa včas dostaviť na štart vo výstroji a vo výzbroji určených pravidlami; ak sa včas
nedostaví, stráca nárok na daný pokus,
c) musí sa podrobiť všetkým rozhodnutiam rozhodcov a opatreniam velenia súťaže,
d) môže sa zdržiavať do štartu len v priestore, ktorý je určený usporiadateľom, a po skončení
svojho pokusu musí opustiť priestor plnenia disciplíny,
e) môže byť diskvalifikovaný, ak počas súťaže použije iné náčinie ako to, ktoré bolo
organizátorom súťaže skontrolované a označené,
f) musí zdvihnúť ruku pri napomenutí za chybný štart.

ŠTVRTÁ ČASŤ
POSTUP PLNENIA DISCIPLÍN, POPIS DRÁH, PREKÁŽOK A NÁČINIA
Čl. 23
Všeobecné pokyny
(1) Postupnosť vykonávania jednotlivých disciplín hasičského športu je určená programom
súťaže.
(2) Štartové poradie družstiev sa určuje losovaním. Losovanie štartového poradia družstiev
na krajských súťažiach a na majstrovstvách vykonáva velenie súťaže v prítomnosti vedúcich
družstiev alebo trénera družstva spravidla najmenej desať dní pred konaním súťaže. O losovaní
na ostatných súťažiach rozhoduje organizátor súťaže.
(3) Dráhy v disciplíne beh na 100 m s prekážkami a výstup na vežu sa v druhých pokusoch
menia; ak sú tri dráhy a viac dráh, tie sa menia vždy smerom doprava, t. j. v smere hodinových
ručičiek. Ak je viac dráh ako jedna dráha, v disciplíne štafeta bežia štafetové družstvá raz
vo vnútornej dráhe a raz vo vonkajšej dráhe. V disciplíne požiarny útok sa dráhy (základne)
v druhých pokusoch menia.
(4) Organizátor zabezpečí súťažiacim v dostatočnom čase pred vykonávaním disciplín
zariadenie na kontrolu náčinia. Súťažiaci si môžu pred začiatkom disciplíny skontrolovať vlastné
náčinie. Počas vykonávania disciplíny rozhodcovia súťaže vykonávajú náhodnú kontrolu náčinia
hneď po ukončení pokusu jednotlivca alebo družstva. Ak náčinie nebude zodpovedať parametrom
podľa týchto pravidiel, nebude súťažiacemu alebo družstvu uznané splnenie súťažnej disciplíny.
Čl. 24
Dráhy
(1) Všetky disciplíny hasičského športu sa môžu vykonávať na dráhach s trávnatým,
škvarovým, antukovým alebo tartanovým povrchom. Po dohode s vedúcimi súťažných družstiev
môže organizátor určiť aj iný povrch.
(2)

Bežecká dráha (ďalej len „dráha“) má šírku najmenej 2 200 mm.

(3) Ak nie je dráha ohraničená na vnútornom okraji zvýšeným obrubníkom alebo ak je
trávnatá dráha, označí sa vnútorný okraj čiarou šírky 50 mm.
(4) Vnútorná dráha oválu štadióna sa meria vo vzdialenosti 300 mm od pravého okraja
obrubníka. Ak nie je ovál štadióna ohraničený obrubníkom, meria sa dráha vo vzdialenosti 200 mm
od pravého okraja ľavej ohraničujúcej čiary. Čiara na pravej strane každej dráhy je zahrnutá
do stanovenej šírky.
(5) Beh sa vykonáva vždy smerom doľava proti smeru hodinových ručičiek. Dráhy sa číslujú
zľava doprava vždy od vnútornej strany oválu. Pri číslovaní dráh sa vo všetkých disciplínach
postupuje rovnako.
(6) Štart a cieľ dráhy sú vyznačené bielou čiarou šírky 50 mm vedenou kolmo na vnútorný
okraj dráhy. Šírka štartovej čiary sa započítava do dĺžky dráhy. Cieľová čiara sa do dĺžky dráhy
nezapočítava.

(7) Pri disciplíne štafeta je cieľ dráh spravidla v jednej rovine; všetky vzdialenosti sú
vzhľadom na to merané od cieľovej čiary k štartovej čiare.
Čl. 25
Popis prekážok
(1) Popis a nákres bariéry je uvedený v prílohe č. 7; jej konštrukcia je spravidla oceľová alebo
drevená, výplň tvoria drevené dosky tesne pri sebe spojené, vrchná doska bariéry nesmie mať ostré
hrany. Bariéra musí byť bezpečne podopretá bočnými vzperami a zabezpečená proti posunutiu
pri prekonávaní.
(2) Popis a nákres kladiny je uvedený v prílohe č. 7. Konštrukcia kladiny a nábehových
mostíkov sa skladajú spravidla z oceľového nosníka tvaru „U“ a z povrchových dosiek hrúbky
najmenej 50 mm alebo z hranola hrúbky najmenej 120 mm. Na nábehových mostíkoch sú
umiestnené drevené latky 50 mm široké a 30 mm hrubé 250 mm dlhé. Vzdialenosť latiek od seba
je 350 mm. Vzdialenosť sa meria od vrchnej časti nábehových mostíkov smerom k bežeckej dráhe.
Kladina musí byť zabezpečená proti hojdaniu a posunutiu.
(3) Popis a nákres domčeka je uvedený v prílohe č. 7. Na oboch stranách prednej nábehovej
strany strechy do vzdialenosti 300 mm od hrebeňa je zárez hlboký 60 mm na opretie rebríka.
Na dĺžke strechy 200 mm od odkvapu sú po oboch stranách pripevnené hranoly 100 mm široké a
60 mm vysoké. Predná stena domčeka má výplň z dosiek. Zadnú časť domčeka tvorí horizontálna
plošina s dĺžkou 1 m a výškou 1,75 m od zeme. Šírka horizontálnej plošiny sa rovná šírke domčeka.
Za domček si súťažiaci môže umiestniť doskokovú podložku, ktorú zabezpečuje organizátor –
matrac z mäkkého materiálu s rozmermi cca 2 000 mm x 1 000 x 50 mm.
(4) Prekážky podľa odseku 1 až 3 musia byť opatrené protišmykovými podložkami (napríklad
guma, lepenka alebo tartanová guma). Týmto prekážkam sa z dôvodu stabilizácie a vypodloženia
toleruje odchýlka výšky ± 1 %. Bariéra musí byť opatrená protišmykovou podložkou s rozmermi
600 x 600 mm, pričom je umiestnená v strede prekážky, t. j. v pomyslenom mieste náskoku
na bariéru; protišmyková podložka s rozmermi 700 x 1 000 mm musí byť aj na zoskoku, pričom je
umiestnená vo vertikálnej osi bariéry 200 mm od horného okraja. Kladina s nábehmi musí byť
opatrená protišmykovou podložkou, ktorej šírka je zhodná so šírkou kladiny a so šírkou nábehov.
Strecha domčeka musí byť opatrená protišmykovou podložkou po celej dĺžke strechy tesne
nad pripevneným hranolom šírky 300 mm. Horizontálna plošina domčeka môže byť opatrená
protišmykovou podložkou s rozmermi 2,5 x 1 m.
(5) Nádrž na horľavú kvapalinu je z oceľového plechu dĺžky 1,5 m, šírky 1 m a výšky
200 mm; je vybavená štyrmi držiakmi na prenášanie.
(6) Popis a nákres cvičnej veže je uvedený v prílohe č. 8. Cvičná veža má oceľovú nosnú
konštrukciu, výplň prednej steny tvoria dosky hrúbky 40 mm. Horný okraj podokenice okien
v 2. podlaží sa nachádzajú vo výške 4 250 mm nad zemou. Vzdialenosti medzi podokenicami
2. podlažia, 3. podlažia a 4. podlažia sú 3 300 mm. Okná majú šírku 1 100 mm a výšku 1 870 mm.
Okná nesmú byť orámované vrchnou doskou. Pilier medzi oknami a pilier od okna po okraj veže
má šírku najmenej 600 mm a podokenica má šírku 370 - 400 mm. Podokenice vystupujú z prednej
steny veže 30 mm a presahujú ju min. 200 mm po stranách. Vo vzdialenosti 1 050 mm od povrchu
zeme je pripevnený hranol s rozmermi 60 mm x 60 mm (t. j. vzdialenosť od horného povrchu
podokenice II. podlažia po horný okraj hranola je 3 140 mm). Z vnútornej strany cvičnej veže sú
podlahy v 2. podlaží, 3. podlaží a vo 4. podlaží umiestnené 800 mm pod horným okrajom
podokeníc. Na podlahe vo 4. podlaží je umiestnená kontaktná podlaha (cieľové zariadenie

časomiery), ktorej rozmery sú uvedené v prílohe č. 9. Kontaktná podlaha je max. 100 mm vysoká
a má dve časti a to pre každú nohu samostatne. Tieto časti sú od seba oddelené tak, aby nebolo
možne ich zopnúť jednou nohou. Zapínacia hmotnosť pre každú dosku je 10 kg až 15 kg na každom
jej mieste. Meranie času bude zastavené, keď budú obidve kontaktné dosky stlačené. Na každom
podlaží musí byť zábradlie s výškou 1 100 mm od podlahy. Na zostup z každého podlažia cvičnej
veže musí byť umiestnený pevný rebrík s ochranou proti pádu. Cvičná veža musí byť vybavená
bezpečnostnými zariadeniami. Bezpečnostné zariadenia sú tvorené záchrannou poduškou
a prostriedkom osobného zabezpečenia proti pádu (ďalej len „prostriedok“) alebo záchrannou
poduškou a záchrannou sieťou (ďalej len „sieť“).
(7) Pod cvičnou vežou sa nachádza záchranná poduška (ďalej len „poduška“). Na každej
strane cvičnej veže presahuje poduška jej šírku o 500 mm a jej dĺžka od prednej steny cvičnej veže
je 4 m. Poduška musí byť vyhotovená tak, aby stlmila prípadný pád súťažiaceho; skladá sa z dvoch
vrstiev, spodná vrstva je 300 mm jemného piesku a vrchná vrstva je 300 mm zmesi piesku a pilín
(objemový pomer 1:1). Horná vrstva podušky sa musí nachádzať v úrovni dráhy.
(8) Nákres uchytenia istiaceho lana pri plnení disciplíny výstup do 4. podlažia cvičnej veže je
uvedený v prílohe č. 9. Prostriedok je zložený z fixného dynamického lana (ďalej len „lano“),
oceľovej karabíny, istiaceho zariadenia, plochej slučky, karabíny zo zámkom a gumy. Lano je
upevnené v pevnom kotviacom bode (dolnom) o konštrukciu veže. Lano je prevlečené cez pevný
kotviaci bod (horný), ktorý je vysunutý od steny cvičnej veže o 800 mm. Pevný kotviaci bod
(horný) je umiestnený 500 mm nad posledným oknom cvičnej veže a 200 mm vľavo (pre ľavákov
vpravo) od okna cvičnej veže. Na ukotvenie lana na zemi je vo vzdialenosti 800 mm od cvičnej
veže kotviaci bod upevnený v zemi. Lano je napojené 1 m od kotviaceho bodu upevneného v zemi
gumou, ktorá zabezpečí väčšiu pružnosť lana pri došľape súťažiaceho. Na lane je upevnené vhodné
istiace zariadenie, ktoré pokračuje 500 mm dlhou plochou slučkou, na konci ktorej je upevnená
karabína s automatickým zámkom; túto karabínu zapne určená osoba (člen družstva) do zadného
istiaceho bodu na celotelovom bezpečnostnom postroji súťažiaceho, a to pri vyhadzovaní rebríka
na 2. podlaží. Na zabezpečenie súťažiaceho možno použiť aj samonavíjacie zariadenie ukotvené
do horného kotviaceho bodu s karabínou, ktorú zapína určená osoba (člen družstva) zhodne ako
v prípade použitia prostriedku.
(9) Popis a nákres siete je uvedený v prílohe č. 8. Sieť je upevnená na rámovej konštrukcii,
ktorá môže byť pripevnená ku konštrukcii veže alebo samostatne stojaca nezávislá na konštrukcii
veže. Konštrukcia musí byť vyrobená a pripevnená tak, aby zachytila prípadný pád pretekára.
Sieť musí byť opatrená príslušným certifikátom.
Príklad konštrukcie: Rám siete je z kovovej trubky s priemerom najmenej 115 mm a s hrúbkou
steny najmenej 2 mm (možno použiť i štvorhranný profil s rozmermi 115 mm x 115 mm). Rám je
upevnený kolmo na prednú stranu cvičnej veže vo výške 5 150 mm nad záchrannou poduškou.
Na každej strane presahuje sieť šírku cvičnej veže o 500 mm. Upevnenie rámu môže byť
vyhotovené zvarením alebo svorkami v troch bodoch po jeho dĺžke. Vzdialenosť medzi sieťou
a stenou cvičnej veže je 700 mm. Háky na pripojenie siete sú k trubke rámu privarené každých
50 mm. Oko, ku ktorému sa pripevní napínacia šnúra pridržujúca sieť 700 mm od steny cvičnej
veže, je v náčrte vyznačené ako vzpera. Sieť je zhotovená z nylonových lán hrúbky 3 mm až 4 mm.
Oká siete majú rozmer 50 mm x 50 mm. Na upevnenie siete je potrebné zaistiť takú vôľu, aby sa
nebránilo práci s rebríkom. Každé krajné oko siete popri ráme musí byť upevnené o rám. Napnutie
siete sa reguluje lanom, ktoré je po celom obvode konštrukcie siete.
(10) Terč na požiarny útok sa skladá z oceľovej konštrukcie so štítom, nádržky
a so signalizačného zariadenia. Štít má rozmery 500 mm x 500 mm a nachádza sa vo výške

1 600 mm nad zemou. V strede štítu je otvor s priemerom 50 mm. Terč musí elektronicky
signalizovať naplnenie 10 l vody do nádržky.
(11) Plošina (základňa) pre prenosnú motorovú striekačku a náčinie má rozmery 2 m x 2 m
a výšku 100 mm; môže byť zhotovená z dreva alebo z iného vhodného materiálu.
(12) Nádrž na vodu (ďalej len „nádrž“) má tvar kvádra s výškou steny 800 mm. Horný okraj
nádrže môže byť umiestnený najviac 900 mm od povrchu dráhy. Objem nádrže je najmenej 1 m3.
Minimálna šírka je 1 000 mm a minimálna dĺžka 1 250 mm. Plnenie nádrže musí byť zabezpečené
tak, aby nenastalo vírenie vody. Nádrž môže byť zhotovená z ľubovoľného materiálu. Ľavý okraj
nádrže na vodu sa nachádza 0,5 m od stredovej osi plošiny (základne). Vzdialenosť najbližších strán
plošiny (základne) a nádrže je 4 m.
(13) Rozmiestnenie plošiny (základne), nádrže na vodu a terčov pre disciplínu požiarny útok
a rozmiestnenie náradia (prekážok) pre disciplínu beh sú uvedené v prílohe č. 10.
(14) Rozmiestnenie náradia (prekážok) a rozmery jednotlivých úsekov pre disciplínu štafeta
sú uvedené v prílohe č. 11.
Čl. 26
Popis náčinia
(1) Náčinie na disciplínu beh sa skladá
a) z 2 ks hadíc dĺžky 20 m 1 m; najmenšia hmotnosť oboch hadíc so spojkami je 5 kg,
b) z 1 ks rozdeľovača s ventilmi, pričom rozdeľovač môže mať najviac štyri podpery hrúbky
najviac 40 mm, ktoré nemôžu byť pripevnené k podložke; výška spodného okraja C spojky
vrátane zuba spojky môže byť najviac 60 mm od povrchu bežeckej dráhy, vertikálna rovina
plochy spojky musí byť v pravom uhle k bežeckej dráhe. Žiadne časti rozdeľovača nemôžu mať
ostré hrany, ktoré by mohli poškodzovať bežeckú dráhu a vnútro tela rozdeľovača musí byť
priechodné (bez cudzích predmetov). Rozdeľovač je umiestnený vo vzdialenosti 37 m
od začiatku kladiny. Miesto uloženia rozdeľovača je označené čiarou v celej šírke dráhy.
Rozdeľovač musí byť umiestnený tak, aby presahoval túto čiaru,
c) z 1 ks prúdnice dĺžky najmenej 250 mm a s hmotnosťou najmenej 0,4 kg; pri behu cez prekážky
môže byť prúdnica upevnená na lanku dĺžky najviac 500 mm od tela a pripevnená k opasku.
(2) Náčinie na disciplínu štafeta sa skladá
a) z rebríka vyrobeného z ľahkého kovu alebo z dreva s drevenými alebo kovovými priečkami,
ktorý má dĺžku najmenej 3 250 mm a najviac 3 500 mm; postavený rebrík má výšku najmenej
3 000 mm a najviac 3 115 mm; šírka medzi tetivami je najmenej 230 mm a najviac 250 mm,
počet priečok rebríka je osem alebo deväť; rebrík má hmotnosť najmenej 8,5 kg,
b) z 1 ks prúdnice - štafetového kolíka dĺžky najmenej 250 mm a s hmotnosťou najmenej 0,4 kg,
c) z 2 ks hadíc dĺžky 20 m ± 1 m, pričom najmenšia hmotnosť oboch hadíc so spojkami je 5 kg
a z 1 ks rozdeľovača s ventilmi, pričom rozdeľovač môže mať najviac štyri podpery hrúbky
najviac 40 mm, ktoré nemôžu byť pripevnené k podložke; výška spodného okraja C spojky
vrátane zuba spojky môže byť najviac 60 mm od povrchu bežeckej dráhy, vertikálna rovina
plochy spojky musí byť v pravom uhle k bežeckej dráhe. Žiadne časti rozdeľovača nemôžu mať
ostré hrany, ktoré by mohli poškodzovať bežeckú dráhu a vnútro tela rozdeľovača musí byť
priechodné (bez cudzích predmetov). Rozdeľovač je umiestnený vo vzdialenosti 30 m
od začiatku kladiny. Miesto uloženia rozdeľovača je označené čiarou v celej šírke dráhy.
Rozdeľovač musí byť umiestnený tak, aby presahoval túto čiaru,

d) z prenosného hasiaceho prístroja práškového pod stálym tlakom, ktorého celková hmotnosť je
najmenej 7 kg pred absolvovaním pokusu. Prenosný hasiaci prístroj je umiestnený v rozmedzí
celej šírky dráhy na čiare vzdialenej 20 m od začiatku úseku. Náhradný prenosný hasiaci prístroj
je umiestnený vo vzdialenosti 5 m od prednej hrany alebo 5 m od zadnej hrany nádrže
na horľavú kvapalinu, vo vnútornej dráhe na vnútornom okraji, vo vonkajšej dráhe
na vonkajšom okraji.
(3) Náčinie na disciplínu výstup na vežu tvorí jednohákový rebrík vyrobený z ľahkého kovu
s drevenými alebo kovovými priečkami s dĺžkou 4 100 mm 100 mm, hmotnosťou najmenej
8,5 kg a so šírkou rebríka (vonkajší rozmer) najmenej 280 mm. Dĺžka háku (vnútorný rozmer) musí
byť najmenej 400 mm.
(4) Náčinie na požiarny útok sa skladá
a) z 1 ks prenosnej motorovej striekačky s elektrickým spúšťačom motora (PS 12),
b) z 2 ks nasávacích hadíc dĺžky 2 500 mm s ø 110 mm a so skrutkovým spojením,
c) z 1 ks nasávacieho koša s ø 110 mm so spätným ventilom alebo s klapkou a maximálnym
rozmerom jedného oka výpletu 10 mm x 10 mm
d) z 3 ks hadíc B s ø 75 mm izolovaných dĺžky 20 m 1 m,
e) z 1 ks rozdeľovača s ľubovoľnými ventilmi, držadlo na rozdeľovači je povolené; hadicové
spojky B na rozdeľovači musia byť opatrené certifikovanou poistkou,
f) z 4 ks hadíc C s ø 52 mm izolovaných dĺžky 20 m 1 m,
g) z 2 ks prúdnic C bez uzáveru s ø výstrekovej hubice 12,5 mm 0,1 mm,
h) môžu byť 2 ks kľúčov na spojky.
(5) Súťažiaci a družstvá používajú pri súťažiach vlastné prenosné motorové striekačky
a náčinie, okrem medzinárodných súťaží, ak organizátor nerozhodne inak.
Čl. 27
Výstroj
(1) Pri súťažiach musí byť družstvo ustrojené jednotne. Spodný diel športového odevu musí
zakrývať lýtka a vrchný diel musí prekrývať ramená.
(2) V disciplíne štafeta pri hasení na poslednom úseku musí mať súťažiaci z hľadiska
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pracovnú rovnošatu, rukavice, kuklu a riadne upevnenú
ochrannú prilbu so štítom na ochranu tváre. Štít musí byť pri hasení sklopený, aby chránil tvár.
Súčasťou pracovnej rovnošaty môžu byť tretry alebo športová obuv.
(3) Obuv nesmie byť vybavená tzv. kefkami alebo klincami, ktoré sú vyššie ako 5 mm.
(4) Na ochranu hlavy súťažiaci používa ochrannú prilbu s neporušeným skeletom; odporúča
sa ochranná prilba pre horolezcov schválená na používanie na území Slovenskej republiky.
(5) Pri plnení disciplíny výstup na vežu má na sebe súťažiaci
a) celotelový bezpečnostný postroj, ak osobným zabezpečením je prostriedok alebo samonavíjacie
zariadenie; tento postroj musí byť schválený na používanie na území Slovenskej republiky,
b) opasok, ak je na istenie súťažiaceho použitá sieť.
(6) Pri plnení všetkých disciplín má na sebe súťažiaci opasok s výnimkou disciplíny uvedenej
v odseku 5 písm. a).

(7) Súťažiaci musí mať pripevnené štartové číslo; o mieste pripevnenia rozhodne organizátor
súťaže. Číslo musí súhlasiť s číslom uvedeným v štartovej listine a jeho veľkosť musí byť najmenej
100 mm. Štartové čísla zabezpečuje organizátor súťaže.
Čl. 28
Plnenie disciplín
(1) Súťažiaci môže počas behu bežať len vo svojej dráhe okrem disciplíny uvedenej v odseku
5 písm. a).
a)
b)
c)
d)

(2) Čas na prípravu a vykonanie disciplíny sa meria takto:
beh na 100 m s prekážkami – dve minúty na prípravu a dve minúty na vykonanie disciplíny; čas
prípravy sa meria po prekonaní bariéry súťažiacimi predchádzajúceho pokusu,
výstup na vežu – dve minúty na prípravu a dve minúty na vykonanie disciplíny; čas prípravy sa
meria od štartu predchádzajúceho pokusu,
štafeta – päť minút na rozmiestnenie náčinia a prípravu súťažiacich a dve minúty na vykonanie
disciplíny; čas prípravy sa meria po ukončení predchádzajúceho pokusu,
požiarny útok – päť minút na prípravu prenosnej motorovej striekačky a náčinia na základni
a dve minúty na vykonanie disciplíny; čas prípravy začína položením prenosnej motorovej
striekačky, ktorá sa umiestňuje na plošinu (základňu) ako prvá na pokyn pomocníka štartéra.

(3) Súťažiaci pri plnení disciplíny beh je vybavený prúdnicou, s ktorou zaujme postavenie na
štarte. Po odštartovaní prekoná ľubovoľným spôsobom bariéru, uchopí hadice, prebehne
kladinu, hadice rozvinie a spojí ich. Rozvinutie a spojenie hadíc je možné na kladine i mimo nej.
Jednu spojku napojí na rozdeľovač, na druhú spojku pripojí prúdnicu a prebehne cieľom, pričom na
fixovanie náčinia nesmú byť použité žiadne cudzie podpery, ktoré nie sú trvalo spojené s hadicou.
Pokus je ukončený vtedy, ak súťažiaci prekoná cieľovú čiaru. Ak súťažiaci pred cieľom spadne a
zotrvačnosťou prekoná celým trupom cieľovú čiaru, považuje sa to za vydarený platný pokus len
v prípade, ak je čas meraný elektronicky cieľovou kamerou. Ak je čas meraný len elektronicky
lúčom fotobunky a pretekár nepreruší tento lúč, považuje sa to za nevydarený platný pokus.
(4) Súťažiaci pri plnení disciplíny výstup na vežu zaujme postavenie na štartovej čiare.
Siedma priečka jednohákového rebríka (ďalej len „rebrík“), rátaná od začiatku rebríka, nesmie
presiahnuť štartovú čiaru. Súťažiaci po odštartovaní dobehne s rebríkom k veži, zavesí ho
do 2. podlažia, vystúpi po ňom a vysadne na podokenicu. Zatiaľ čo súťažiaci sedí na podokenici
2. podlažia, upevní určená osoba (člen družstva) karabínu istiaceho zariadenia alebo
samonavíjacieho zariadenia na celotelový bezpečnostný postroj súťažiaceho; to neplatí, ak je
použitá sieť. Súťažiaci potom prevesí rebrík do 3. podlažia, vystúpi po ňom a vysadne
na podokenicu, prevesí rebrík do 4. podlažia, vystúpi po ňom a zoskočí na podlahu 4. podlažia.
Súťažiaci nesmie pokračovať vo výstupe do vyššieho podlažia bez pripojenia karabíny istiaceho
zariadenia na jeho bezpečnostný postroj. Pokus je ukončený vtedy, ak sa súťažiaci dotkne oboma
nohami (chodidlami) kontaktnej podlahy (cieľového zariadenia časomiery). Ak sa súťažiacemu
podarí zopnúť obidve časti kontaktnej podlahy jednou nohou, považuje sa to za nevydarený platný
pokus.
(5) Pri plnení disciplíny štafeta je prvý člen štafetového družstva vybavený prúdnicou
a rebríkom, s ktorými zaujme postavenie na štartovej čiare. Rebrík môže mať v ľubovoľnej polohe.
Súťažiaci pri plnení jednotlivých úsekov disciplíny štafeta postupuje takto:
a) na prvom úseku prekonáva domček pomocou rebríka, ktorým vystupuje na strechu domčeka,
prebehne pozdĺž latky a zoskakuje z domčeka za úroveň domčeka, pričom sa musí dotknúť
rukou alebo nohou horizontálnej plošiny a v pásme odovzdávania odovzdá štafetový kolík

b)

c)

d)

e)

súťažiacemu na druhom úseku; pri zoskoku z domčeka môže súťažiaci doskočiť do pripravenej
doskokovej podložky, ktorá môže zasahovať do vedľajšej dráhy, nesmie však presiahnuť šírku
domčeka; pri dotyku súťažiaceho nohami zeme po prekonaní domčeka určený rozhodca alebo
ním určený člen pracovnej čaty naleje 0,25 l benzínu na horľavú kvapalinu,
na druhom úseku zdolá ľubovoľným spôsobom bariéru a v pásme odovzdania odovzdá
štafetový kolík súťažiacemu na treťom úseku; pri dotyku súťažiaceho nohami zeme
po prekonaní bariéry určený rozhodca alebo ním určený člen pracovnej čaty zapáli horľavú
kvapalinu v nádrži,
na treťom úseku uchopí hadice, prebehne kladinu, spojí hadice, napojí jednu spojku
na rozdeľovač, na druhú napojí štafetový kolík (prúdnicu), v pásme odpojenia odpojí štafetový
kolík a v pásme odovzdávania ho odovzdá súťažiacemu na štvrtom úseku,
na štvrtom úseku uchopí prenosný hasiaci prístroj práškový, uvedie ho do činnosti, uhasí
horiacu kvapalinu v nádrži, odloží prístroj mimo nádrže a beží do cieľa; pokus je ukončený
vtedy, ak súťažiaci prekoná cieľovú čiaru; ak súťažiaci pred cieľom spadne, postupuje sa
podobne ako pri plnení disciplíny beh na 100 m s prekážkami uvedené v odseku 3,
súťažiaci sa môže rozbiehať 10 m pred pásmom odovzdávania; po každom rozbehu sa musí
vyliať obsah horľavej kvapaliny v nádrži a naplniť nádrž 30 l vody a horľavou zmesou, ktorá
obsahuje 2 l petroleja a 0,25 l benzínu (tento sa do stredu nádrže dolieva podľa odseku 5
písm. a) ako posledný; odporúča sa, aby organizátor súťaže zabezpečil dve až tri sady nádrží.

(6) Družstvo pri plnení disciplíny požiarny útok má k dispozícii najmenej 1 m³ vody. Nádrž
na vodu sa počas plnenia disciplíny požiarny útok dopĺňa. Družstvo si pripraví na plošinu
(základňu) prenosnú motorovú striekačku a všetko náčinia potrebné na vykonanie požiarneho
útoku. Uloženie náčinia na základni môže byť ľubovoľné, nesmie však prečnievať cez okraj
základne okrem nasávacích hadíc, ktoré sa nemôžu dotýkať povrchu dráhy. Spojky hadíc nesmú
byť navzájom pospájané a ani pripojené na prúdnicu, rozdeľovač a prenosnú motorovú striekačku.
Medzera medzi spojkami vrátane zubov musí byť najmenej 3 mm. Na fixovanie náčinia nesmú byť
použité žiadne cudzie podpery. Po ukončení doby prípravy na požiarny útok sa nesmie žiadny
z členov družstva vrátiť na základňu a manipulovať s uloženým náčiním. Štart kompletného
družstva sa povoľuje z bočnej strany alebo zo zadnej strany základne. Po štarte vybehne družstvo
od štartovej čiary a ľubovoľným spôsobom vykoná nasávacie vedenie, dopravné vedenie a útočné
vedenie a nastrieka do oboch terčov vodu. Nasávací kôš musí byť naskrutkovaný na nasávaciu
hadicu pred jej ponorením do nádrže s vodou. Požiarny útok sa považuje za skončený vtedy,
ak obidva terče signalizujú naplnenie 10 l vody. Ak sa počas pokusu zraní niektorý člen družstva,
môže namiesto neho úlohu dokončiť ktorýkoľvek zo sedemčlenného družstva. Ak sa súťažiaci zraní
v prvom pokuse pri plnení disciplíny požiarny útok a nemôže pokračovať v druhom pokuse
(čo objektívne posúdi lekár zdravotnej služby), môže v druhom pokuse za neho nastúpiť náhradník.
(7) Opakovanie pokusu môže byť povolené vtedy, ak boli zistené nedostatky na náčiní, ktoré
dodal organizátor a boli predmetom protestu. Nedostatky, ktoré vznikli na prenosnej motorovej
striekačke a na náčiní privezených jednotlivcom alebo družstvom, nebudú pri podaní protestu
uznané a neoprávňujú na opakovanie pokusu.
Čl. 29
Platný a neplatný pokus
(1) Pri plnení disciplín má súťažiaci alebo družstvo nárok na dva platné pokusy. Platný pokus
môže byť vydarený alebo nevydarený. Nevydarený platný pokus sa nemôže opakovať.
Súťažiacemu alebo družstvu sa nepovoľuje pokus, na ktorého plnenie sa nedostavil(o) včas
z vlastnej viny.

(2) Vydarený platný pokus je vtedy, ak súťažiaci (družstvo) splnil(o) všetky predpísané úlohy.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)

(3) Nevydarený platný pokus je vtedy, ak
súťažiaci nespojí spojky alebo ak je hadica spojená na jeden zub alebo dva zuby pri použití
ROT - spojok, alebo ak sa rozpojí pri behu,
všetky spojky po prebehnutí cieľom nie sú spojené,
súťažiaci po prebehnutí cieľom odpojí prúdnicu od hadice skôr, ako mu dá cieľový rozhodca
pokyn alebo odpojí hadicu od hadice alebo hadicu od rozdeľovača skôr, ako mu dá pokyn
príslušný rozhodca,
súťažiaci križovaním dráhy prekáža inému súťažiacemu, ak si kráti vzdialenosť,
po nástupe na štart, dôjde k úprave náčinia pripraveného na daný rozbeh, (k úprave náčinia
nesmie dôjsť ani v prípade predčasného štartu ktoréhokoľvek pretekára),
súťažiaci neprinesie súčiastky výzbroje alebo osobné ochranné pracovné prostriedky do cieľa,
súťažiaci neprekoná bariéru,
súťažiaci zoskočí z kladiny pred ohraničujúcou čiarou alebo použije susednú dráhu na skrátenie
vzdialenosti,
súťažiaci pri zoskoku z domčeka dopadne pred zadnou úrovňou domčeka,
súťažiacemu pri odovzdávaní spadne štafetový kolík a zdvihne ho súťažiaci, ktorému je
odovzdávaný, alebo je štafetový kolík hodený alebo nie je odovzdaný v pásme odovzdávania,
súťažiaci odpojí prúdnicu pred ohraničujúcou čiarou územia odpojenia štafetového kolíka
na treťom úseku štafety,
po prebehnutí cieľom horí oheň v nádrži alebo mimo nej, alebo ak súťažiaci hodil prenosný
hasiaci prístroj práškový do nádrže,
sa nedotýka hákový rebrík zeme až do odštartovania, alebo ak súťažiaci zavesí hákový rebrík
na podokenicu 3. podlažia alebo 4. podlažia v stoji,
súťažiaci nie je bezpečne zaistený proti pádu z výšky použitím prostriedku a istiacim
zariadením na fixnom dynamickom lane; to neplatí, ak je použitá záchranná sieť,
nasávací kôš nie je naskrutkovaný na nasávacie vedenie pred ponorením do vody a tiež
po vytiahnutí z vody na pokyn rozhodcu,
nasávacie hadice nie sú vzájomne spojené závitom (skrutkovaním) a nasávacia hadica nie je
naskrutkovaná na nasávacie hrdlo prenosnej motorovej striekačky po ukončení pokusu,
je prúdnica pri striekaní do terčov opretá o iného člena družstva alebo ak pri striekaní do terča
pomôže druhý prúd,
presahuje ktoroukoľvek časťou tela na zemi čiaru nástreku,
použije družstvo saponát alebo iný prostriedok umožňujúci zapojenie signalizácie terčov skôr,
ako sa nastrieka 10 l vody,
skontrolované náčinie nemá namerané hodnoty v súlade s pravidlami,
nezopne kontaktnú podlahu oboma nohami.

(4) Neplatný pokus je vtedy, ak súťažiaci nemohol vykonať pokus pre technické nedostatky
na prekážkach, prenosnom hasiacom prístroji, prenosnej motorovej striekačke a na náčiní, ktoré
poskytol organizátor súťaže, alebo ak súťažiacemu alebo družstvu bolo sťažené absolvovanie
disciplíny náčiním súťažiaceho vo vedľajšej dráhe. Neplatný pokus môže byť opakovaný.
Čl. 30
Štartovanie
(1) Dráhy pre súťažiacich alebo družstvo sa určujú losovaním; súťažiaci alebo družstvo ich
nemôžu medzi sebou meniť. Dráhy musia byť označené číslom.

(2) Pri disciplínach hasičského športu sa povoľuje nízky štart alebo vysoký štart. Štartovať sa
môže zo štartových blokov alebo bez nich.
(3) Po vydaní povelu štartérom „Pripravte sa!“ zaujmú súťažiaci alebo družstvo miesto
pred štartovou čiarou. Pomocník štartéra zodpovedá za to, že žiadny súťažiaci nemá na štartovej
čiare alebo cez ňu prsty, ruku alebo nohu; ak zistí akúkoľvek odchýlku od pravidiel, musí dať
štartérovi znamenie.
(4) Na povel „Pozor!“ zaujmú súťažiaci alebo družstvo konečné postavenie. Pokus môže byť
odštartovaný až vtedy, ak sú súťažiaci alebo družstvo na svojich stanovištiach v pokoji. Štartuje sa
výstrelom zo štartovej pištole alebo obdobným akustickým signálom.
(5) Ak štartér z akýchkoľvek dôvodov musí osloviť súťažiaceho pred výstrelom z pištole,
preruší štart povelom „Vstaňte!“ alebo „Späť!“ a všetci súťažiaci odídu na prípravnú čiaru a štart sa
opakuje.
(6) Ak súťažiaci alebo družstvo opustí svoje miesto rukou alebo nohou po povele POZOR!
pred výstrelom, považuje sa to za chybný štart.
(7) Súťažiaci, ktorý zavinil chybný štart, musí byť viditeľne napomenutý žltou kartou;
ak zavinil dva chybné štarty v jednom pokuse disciplíny, je z pokusu vylúčený. V prípade chybného
štartu sa mu žltá karta prenáša do druhého pokusu v danej disciplíne. Ak držiteľ žltej karty
v druhom pokuse zavinil chybný štart, je z pokusu vylúčený.
(8) Súťažiaci, ktorý bol napomenutý za chybný štart, musí zdvihnúť ruku.
(9) Ak štart nebol vykonaný podľa ustanovení tohto článku, musí štartér druhým výstrelom
súťažiaceho alebo družstvo vrátiť. Ak zlyhá pištoľ pri druhom výstrele, vráti štartér súťažiaceho
alebo družstvo zapískaním.
(10) Ak súťažiaceho, ktorý zavinil chybný štart, nasleduje ďalší súťažiaci, napomenie štartér
iba súťažiaceho, ktorý zavinil chybný štart. Ak sa štart nepodaril vplyvom vonkajších okolností,
nebude napomenutý nikto.
(11) Všetky napomenutia žltou kartou eviduje pomocník štartéra v štartovej listine.
PIATA ČASŤ
ZBOR ROZHODCOV
Čl. 31
Zriadenie zboru rozhodcov
(1) Na zabezpečenie rozhodovania na súťažiach sa zriaďuje zbor rozhodcov, ktorý je zložený
z príslušníkov, zamestnancov a z členov hasičských jednotiek. Zbor rozhodcov určuje organizátor
súťaže.
(2) Školenie, prípravu, preškolenie a preskúšanie medzinárodných rozhodcov a rozhodcov
Slovenskej republiky zabezpečuje prezídium. Školenie vykonáva komisia hasičského športu
a pri preskúšaní je zároveň skúšobnou komisiou. Školenie, prípravu, preškolenie a preskúšanie
rozhodcov pre krajské súťaže zabezpečuje krajské riaditeľstvo. Školenie vykonávajú medzinárodní
rozhodcovia alebo rozhodcovia Slovenskej republiky, ktorí majú právomoc overovať odbornú
spôsobilosť krajských rozhodcov. Rozsah a obsah školenia určuje prezídium.

(3) Na základe výsledkov preskúšania a rozhodovania na súťažiach sa určujú tieto
kvalifikačné triedy rozhodcov:
a) medzinárodný rozhodca,
b) rozhodca Slovenskej republiky,
c) krajský rozhodca.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(4) Predpoklady na získanie príslušnej kvalifikačnej triedy sú tieto:
vek najmenej 18 rokov,
znalosť pravidiel; medzinárodný rozhodca musí ovládať aj pravidlá C.T.I.F. a pravidlá
Federácie hasičov a záchranárov,
absolvovanie školenia alebo preškolenia pre rozhodcov (teoretická časť a praktické ukážky
rozhodovania pri plnení disciplín) a úspešné vykonanie písomných skúšok z pravidiel,
na získanie kvalifikačnej triedy medzinárodný rozhodca sa vyžaduje účasť najmenej na troch
majstrovstvách,
na získanie kvalifikačnej triedy rozhodca Slovenskej republiky sa vyžaduje účasť najmenej
na troch krajských súťažiach,
na získanie kvalifikačnej triedy krajský rozhodca sa vyžaduje účasť na školení rozhodcov
hasičského športu a po overení spôsobilosti získanie potvrdenia o absolvovaní školenia
rozhodcu hasičského športu.

(5) O absolvovaní školenia rozhodcu hasičského športu vydáva prezídium alebo krajské
riaditeľstvo potvrdenie s vyznačením zaradenia do kvalifikačnej triedy, ktoré má platnosť päť rokov
odo dňa vydania. Pri prechode do vyššej kvalifikačnej triedy, po uplynutí doby platnosti alebo
pri novelizovaní pravidiel sa rozhodca musí zúčastniť na preškolení.
(6) Vzor potvrdenia o absolvovaní školenia rozhodcu hasičského športu je uvedený v prílohe
č. 12.
(7) Evidenciu rozhodcov Slovenskej republiky a medzinárodných rozhodcov vedie prezídium.
Evidenciu krajských rozhodcov vedie krajské riaditeľstvo.
Čl. 32
Požiadavky na rozhodcu
(1) Rozhodca musí byť čestný, nestranný a má objektívne hodnotiť dodržiavanie pravidiel.
(2) Rozhodovať môžu iba rozhodcovia, ktorý získali kvalifikačnú triedu na príslušný druh
súťaže. Rozhodca s vyššou kvalifikačnou triedou môže rozhodovať aj nižšie súťaže.
(3) Rozhodca môže v jednej disciplíne zastávať iba jednu funkciu a na súťažiach musí mať
označenie člena zboru rozhodcov.
(4) Rozhodca nesmie
a) poskytovať akúkoľvek pomoc súťažiacemu okrem poskytnutia predlekárskej pomoci,
b) rozhodovať na súťaži, na ktorej sa zúčastňuje ako súťažiaci, tréner alebo vedúci družstva.
Čl. 33
Počet rozhodcov
(1) Počet rozhodcov a zapisovateľov sa určuje v závislosti od rozsahu a programu súťaže,
počtu súťažiacich v jednotlivých disciplínach a od počtu dráh.

(2) Počet rozhodcov a zapisovateľov v disciplíne beh:
Rozhodca disciplíny
Štartér
Pomocník štartéra
Rozhodca pri časomiere
Rozhodcovia pri prekážkach
Cieľový rozhodca
Zapisovateľ
Spolu:

2 dráhy
1
1
1
1
3
1
1
9

3 dráhy
1
1
1
1
6
1
1
12

(3) Počet rozhodcov a zapisovateľov v disciplíne výstup na vežu:
Rozhodca disciplíny
Štartér
Pomocník štartéra
Rozhodca pri časomiere
Rozhodcovia v okne
Zapisovateľ
Spolu:

2 dráhy
1
1
1
1
2
1
7

4 dráhy
1
1
1
1
4
1
9

(4) Počet rozhodcov a zapisovateľov v disciplíne štafeta:
Rozhodca disciplíny
Štartér
Pomocník štartéra
Rozhodcovia pri prekážkach
Rozhodca pri časomiere
Rozhodcovia pri odovzdávaní kolíka
Rozhodcovia pri odpojení prúdnice
Rozhodcovia pri hasení
Cieľový rozhodca
Zapisovateľ
Spolu:

1 dráhy
1
1
1
3
1
3
1
1
1
1
14

2 dráhy
1
1
1
6
1
6
2
2
1
1
22

(5) Počet rozhodcov a zapisovateľov v disciplíne požiarny útok:
Rozhodca disciplíny
Štartér
Pomocník štartéra
Rozhodca pri časomiere
Rozhodcovia pri základni
Rozhodcovia pri striekaní
Zapisovateľ
Spolu:

1 dráhy
1
1
1
1
1
2
1
7

2 dráhy
1
1
1
1
2
2
1
12

Úlohy rozhodcov
Čl. 34
Hlavný rozhodca
(1) Hlavný rozhodca zodpovedá za technické vykonanie súťaže a za dodržiavanie pravidiel;
do funkcie ho ustanovuje organizátor súťaže.
(2) Hlavný rozhodca môže rozhodcu preradiť alebo odvolať z funkcie, ak sa v jeho činnosti
vyskytnú v priebehu plnenia disciplín vážne nedostatky.
a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

(3) Hlavný rozhodca najmä
sleduje rozhodcov pri rozhodovaní a v záverečnej správe vyhodnocuje ich činnosť; upozorňuje
v hodnotení na osobitne schopných alebo neschopných rozhodcov s uvedením konkrétnych
poznatkov,
určuje po dohode s velením súťaže začiatok plnenia jednotlivých disciplín, ako aj zmeny ich
začiatkov, ak sa v priebehu súťaže vyskytnú,
dohliada na dodržiavanie pravidiel a propozícií súťaže; ak zistí, že rozhodnutie ktoréhokoľvek
rozhodcu je v rozpore s pravidlami tak, že môže ovplyvniť výsledok disciplíny, upozorní ho
na túto skutočnosť alebo využije svoje právomoci podľa odseku 2,
môže zmeniť rozhodnutie rozhodcu, ktorý vyniesol nesprávne rozhodnutie,
môže vylúčiť súťažiaceho (družstvo) za neprístojné správanie alebo porušenie pravidiel
z úmyselnej alebo hrubej nedbalosti; pri porušení predpisov stanovených rozpisom súťaže môže
vylúčiť súťažiaceho (družstvo) sám alebo na návrh rozhodcu disciplíny; okrem toho môže
vylúčiť súťažiaceho, ktorý je zjavne technicky alebo telesne nepripravený na súťaž,
kontroluje a podpisuje výsledkové listiny a protokol o rekorde, podpisuje zápis o meraní
bežeckej dráhy, povoľuje zaradenie náhradníka do družstva v disciplíne požiarny útok; poveruje
pri súťažiach väčšieho rozsahu niektorého z rozhodcov spisovať protokol o rekordoch
a zabezpečovať všetky okolnosti, ktoré sa na schválenie rekordov vyžadujú; po overení
a podpise výsledkových listín a protokolu o rekorde tieto predkladá veliteľovi súťaže,
rozhoduje o podaných protestoch a odvolaniach ako člen odvolacej komisie.

(4) Ak sa delegovaný hlavný rozhodca včas nedostaví alebo nemožno vykonať delegovanie,
prevezme úlohu hlavného rozhodcu zástupca hlavného rozhodcu. Ak nie je prítomný ani zástupca
hlavného rozhodcu alebo ak nebol ustanovený, organizátor súťaže môže poveriť touto úlohou aj
niektorého z prítomných rozhodcov, ktorý je na výkon tejto funkcie spôsobilý.
Čl. 35
Zástupca hlavného rozhodcu
(1) Na zabezpečenie operatívneho a presného vykonania súťaže sa určuje zástupca hlavného
rozhodcu, ktorý je bezprostredne podriadený hlavnému rozhodcovi. Funkciu zástupcu hlavného
rozhodcu môže vykonávať rozhodca disciplíny.
(2) Zástupca hlavného rozhodcu zastupuje hlavného rozhodcu v jeho neprítomnosti, dozerá
nad činnosťou rozhodcov a sleduje kontrolu náčinia a stav prekážok.
(3) Zástupca hlavného rozhodcu informuje hlavného rozhodcu o skutočnostiach
a o výsledkoch zistených pri dozore nad činnosťou rozhodcov a pri kontrole náčinia a stavu
prekážok.

Čl. 36
Rozhodca disciplíny
(1) Rozhodca disciplíny je menovaný pre každú disciplínu; menuje ho na návrh hlavného
rozhodcu organizátor súťaže.
(2) Rozhodca disciplíny
a) zodpovedá za dodržiavanie pravidiel pri plnení disciplíny,
b) rozhoduje o všetkých technických otázkach, ktoré vzniknú v priebehu disciplíny.
(3) Príslušný rozhodca disciplíny vylúči súťažiaceho pre neprístojné správanie alebo
porušenie pravidiel vtedy, ak konal úmyselne alebo z hrubej nedbalosti; o proteste rozhodne
na mieste.
(4) Rozhodca disciplíny môže v ľubovoľnej disciplíne pripustiť súťažiaceho (družstvo)
na opakovanie pokusu, ak mu pri plnení disciplíny bránila viditeľná prekážka.
(5) Ak nastanú podľa mienky rozhodcu disciplíny v priebehu disciplíny okolnosti, ktoré
vyžadujú, aby disciplína bola opakovaná, môže prehlásiť túto disciplínu za neplatnú; opakuje sa
v ten istý deň.
(6) Rozhodca disciplíny po skončení disciplíny podpisuje výsledkovú listinu a túto odovzdáva
hlavnému rozhodcovi.
(7) Rozhodca disciplíny potvrdzuje podpisom, že boli dodržané pravidlá. Ak boli výsledky
dosiahnuté za podmienok, ktoré nie sú prípustné, aby mohli byť porovnávané s ostatnými
výsledkami v príslušnej disciplíne, rozhodca disciplíny musí túto skutočnosť uviesť v zápise.
(8) Rozhodca disciplíny pred začiatkom plnenia disciplíny prekontroluje dráhu, prekážky
a ostatné podmienky na plnenie disciplíny a zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov na
dráhe a na prekážkach.
(9) Rozhodca disciplíny pri dosiahnutí rekordu zisťuje a zaznamenáva všetky skutočnosti,
ktoré sa vyžadujú na schválenie rekordu; o uvedených zisteniach vypracúva protokol o vytvorení
rekordu (príloha č. 4) Rozhodca disciplíny protokol čitateľne podpíše a zabezpečí jeho podpísanie
príslušnými rozhodcami. Rozhodca disciplíny odovzdá vyhotovený a podpísaný protokol o rekorde
hlavnému rozhodcovi.
Čl. 37
Štartér a pomocník štartéra
(1) Štartér má hlavný dohľad nad súťažiacimi na štarte. Štartér pri dávaní povelov musí stáť
na takom mieste, aby videl na súťažiacich.
(2) Ak nebol štart vykonaný podľa pravidiel, vráti štartér súťažiaceho (družstvo) späť druhým
výstrelom alebo zapískaním na píšťalku.
(3) Pomocník štartéra najmä
a) dozerá na to, aby súťažiaci štartovali v správnom pokuse a aby mali upevnené štartové čísla,
b) zaznamenáva v štartovej listine príchod súťažiaceho (družstva) na štart, ako aj všetky jeho
napomenutia,

c) dozerá na správne postavenie súťažiaceho na štarte a v prípade nesprávneho postavenia ho
upozorňuje.
Čl. 38
Rozhodca
(1) Rozhodca je pomocníkom rozhodcu disciplíny. Rozhodcovia pridelení na jednotlivé
disciplíny hasičského športu sú podriadení rozhodcovi disciplíny.
(2) Rozhodca najmä
a) zotrváva na svojom stanovišti počas doby plnenia disciplíny; ak nemá funkciu, zdržiava sa
na vyhradenom mieste,
b) pozorne sleduje plnenie disciplíny na mieste, na ktoré bol určený a informuje rozhodcu
disciplíny zdvihnutím červenej zástavky, ak súťažiaci alebo iná osoba poruší pravidlá,
c) informuje rozhodcu disciplíny o porušení pravidiel.
(3) Rozhodca overí zápis pri dosiahnutí rekordu čitateľným podpisom.
Čl. 39
Rozhodca v cieli
(1) Rozhodca v cieli najmä kontroluje
a) pri behu, či má súťažiaci napojenú prúdnicu,
b) pri štafete, či súťažiaci doniesol do cieľa štafetový kolík (prúdnicu) a osobné ochranné pracovné
prostriedky.
(2) Rozhodca v cieli nesmie vykonávať súčasne funkciu rozhodcu pri časomiere.
(3) Rozhodca v cieli má vymedzené postavenie v cieľovej rovinke vo vzdialenosti do 5 m
od okraja dráhy v osi cieľovej čiary. Na zabezpečenie prehľadu sa môže pre rozhodcu zriadiť
vyvýšené stanovište.
Čl. 40
Rozhodca pri časomiere a zapisovateľ
(1) Rozhodca pri časomiere najmä kontroluje namerané časy elektronickej časomiery a dáva
pokyn na jej vynulovanie; čas nameraný týmto zariadením je oficiálnym časom.
(2) Rozhodca pri časomiere určí po skončení každého pokusu oficiálne časy a zapisovateľ ich
zapíše do výsledkovej listiny.

Príloha č. 2
k rozkazu č. 15/2014

(Vzor)
PRIHLÁŠKA NA SÚŤAŽ V HASIČSKOM ŠPORTE
...........................................................................................................sa prihlasuje na ..................................................
(okresné riaditeľstvo, útvar, výcvikové centrum záchranná brigáda, závodný hasičský útvar)
(miesto konania)
Mená súťažiacich:
(hodnosť, titul, meno a priezvisko)

Číslo OP:
(služobný preukaz)

Dátum
narodenia:

1.

................................................

..............................

..........................

2.

................................................

..............................

..........................

3.

................................................

..............................

..........................

4.

................................................

..............................

..........................

5.

................................................

..............................

..........................

6.

................................................

..............................

..........................

7.

................................................

..............................

..........................

8.

................................................

..............................

..........................

9.

................................................

..............................

..........................

10.

................................................

..............................

..........................

.......................................

(druh súťaže)

veža
družstvo

100 m
družstvo

štafeta

útok

(krížikom označte súťažiaceho štartujúceho v disciplínach)

Vedúci družstva: .......................................................................
Tréner družstva: ........................................................................

Podpis:
.....................................
.....................................

„Svojim vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že uvedení súťažiaci majú platnú preventívnu zdravotnú prehliadku a sú odborne spôsobilí
na vykonávanie činností, ktoré budú vykonávať v rámci súťaže v hasičskom športe a pri plnení súťažných disciplín a sú si vedomí možných
následkov pri nedodržaní povinností, ktoré sú im uložené v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.“
V ........................................dňa ......................

....................................................
(podpis štatutárneho zástupcu)

Príloha č. 3
k rozkazu č. 15/2014
(Vzor)
PROTEST/ODVOLANIE*)
Miesto konania súťaže: ........................................................................
Dátum konania súťaže: ........................................................................
Druh súťaže: .........................................................................................
Disciplína: .............................................................................................
Čas prevzatia protestu/odvolania*): ........................................................
Čas odovzdania protestu/odvolania:*) ...................................................
Protest podal (súťažiace družstvo/vedúci súťažiaceho družstva,/súťažiaci):*)
................................................................................................................
Protest – odvolanie voči*)
a) poškodeniu a hodnoteniu vlastného súťažiaceho,*)
b) účasti iného súťažiaceho v súťaži,*)
c) výsledkom súťaže.*)
Rozhodnutie o spôsobe riešenia protestu – odvolania:*)
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Rozhodca disciplíny:
Hlavný rozhodca:
Tajomník súťaže:
Veliteľ súťaže:

_____________________
)

Nehodiace sa prečiarknuť.

Príloha č. 4
k rozkazu č. 15/2014
(Vzor)
PROTOKOL O VYTVORENÍ
SLOVENSKÉHO REKORDU V HASIČSKOM ŠPORTE
Slovenský rekord v hasičskom športe bol vytvorený v disciplíne ............................dňa .........rok.....
o .......h dosiahnutým časom .............. s.
Slovenský rekord v hasičskom športe vytvoril:
jednotlivec (meno a zamestnávateľ)
súťažiace družstvo (zamestnávateľ)
na súťaži (názov)
Miesto konania súťaže
Namerané hodnoty:
1. V disciplíne beh na 100 m s prekážkami:
a) dĺžka dráhy
(m)
b) hmotnosť hadíc
(kg),
c) hmotnosť prúdnice
(kg)
d) dĺžka lanka
(cm)
e) výška spojky rozdeľovača (cm)
2. V disciplíne výstup do 4. podlažia cvičnej veže:
a) dĺžka dráhy k veži
(m)
b) hmotnosť rebríka
(kg)
3. V disciplíne štafeta 4 x 100 m s prekážkami:
a) dĺžka jednotlivých úsekov v (m)
1.
2.
3.
b) hmotnosť hadíc
(kg),
c) hmotnosť prúdnice
(kg)
d) výška spojky rozdeľovača (cm)
e) hmotnosť rebríka na domček (kg)
4. V disciplíne požiarny útok:
a) dĺžka hadíc vyhovujúca/nevyhovujúca*)
b) vzdialenosť od hranice striekania po terče
c) priemer hubíc vyhovujúci/nevyhovujúci*)

4.

(m)

Štart bol vykonaný v súlade s Pravidlami hasičského športu.
Meno a podpis štartéra:
Presnosť elektronickej časomiery bola vyhovujúca.
Meno a podpis časomerača:

________________________
*)
Nehodiace sa prečiarknuť.

Potvrdzujeme, že priebeh disciplíny pri vytvorení slovenského rekordu v hasičskom športe bol
vykonaný podľa Pravidiel hasičského športu.
Rozhodca disciplíny (meno a podpis):
Rozhodcovia (mená a podpisy):

____________________________________________________________________________________________

Potvrdzujem správnosť uvedených údajov.
Hlavný rozhodca:
Veliteľ súťaže:

V ...................................dňa ................

Stanovisko komisie hasičského športu:
Komisia hasičského športu dňa ...................... prerokovala na svojom zasadnutí predložený protokol
o vytvorení slovenského rekordu v hasičskom športe.
Komisia konštatuje, že boli/neboli*) splnené všetky náležitosti na uznanie/neuznanie*)
slovenského rekordu v hasičskom športe. Na základe uvedeného vyhlasuje dosiahnutý čas
..................... v disciplíne .............................................................. za slovenský rekord v hasičskom
športe.

V .................................dňa ................

...................................................
prezident
Hasičského a Záchranného zboru

_____________________
*)
Nehodiace sa prečiarknuť.

Príloha č. 5
k rozkazu č. 15/2014
VZORY PREUKAZU A ODZNAKU PRE VÝKONOSTNÉ TRIEDY
Vzor preukazu pre výkonnostné triedy:
a) pre I. výkonnostnú triedu a majstrovskú triedu
MINISTERSTVO VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
prezídium
Hasičského a záchranného zboru

Číslo preukazu:

...........................

Platí pre rok:

...........................

Hodnosť:
Meno:

......................................
............................................

Priezvisko:

......................................

Dátum narodenia: ..............................
PREUKAZ
MAJSTROVSKEJ TRIEDY
(I. VÝKONNOSTNEJ TRIEDY)
V HASIČSKOM ŠPORTE

(Hasičská jednotka)
........................

................................

Dátum

prezident HaZZ

b) pre II. výkonnostnú triedu a III. výkonnostnú triedu
Krajské riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
v ..............................

Číslo preukazu:

...........................

Platí pre rok:

...........................

Hodnosť:

.....................................

Meno:

....................................

Priezvisko:

....................................

Dátum narodenia: .............................
PREUKAZ
II. VÝKONNOSTNEJ TRIEDY
(III. VÝKONNOSTNEJ TRIEDY)
V HASIČSKOM ŠPORTE

(Hasičská jednotka)
........................
Dátum

................................
riaditeľ KR HaZZ

Vzor odznaku pre výkonnostné triedy:
Vzor gravírovania:
a) III. výkonnostná trieda,
b) II. výkonnostná trieda,
c) I. výkonnostná trieda,
d) majstrovská trieda.

kazeta:

Príloha č. 6
k rozkazu č. 15/2014
(Vzor)
PREHĽAD SÚŤAŽIACICH
KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ........,
KTORÍ ZÍSKALI VÝKONNOSTNÚ TRIEDU V ROKU .....
Meno a priezvisko

Hasičská jednotka

VT

Disciplína

Čas (s)

súťaž

Vysvetlivky:
Meno a priezvisko - meno a priezvisko súťažiaceho, ktorý získal výkonnostnú triedu v danom roku.
Hasičská jednotka - hasičská jednotka, ktorú súťažiaci reprezentoval.
VT - výkonnostná trieda.
Disciplína - 100 m – beh na 100 m s prekážkami,
veža – výstup na vežu,
dvojboj.
Čas - dosiahnutí čas v sekundách.
Súťaž - KS – krajská súťaž, (doplní sa mesto, v ktorom sa krajská súťaž konala – napríklad KS BA),
MSR – majstrovstvá Slovenskej republiky v hasičskom športe,
SP – Slovenský pohár (doplní sa mesto, v ktorom sa Slovenský pohár konal – napríklad SP BB),
MS – majstrovstvá sveta v hasičskom športe.

Príloha č. 7
k rozkazu č. 15/2014
POPIS PREKÁŽOK „KLADINA“, „BARIÉRA“ A „DOMČEK“
Popis prekážky „kladina“

Popis prekážky „bariéra“

Popis prekážky „domček“

Príloha č. 8
k rozkazu č. 15/2014
ROZMERY CVIČNEJ VEŽE

SCHÉMA A ROZMERY PRIPEVNENIA SIETE

Príloha č. 9
k rozkazu č. 15/2014
NÁKRES UCHYTENIA ISTIACEHO LANA
PRI PLNENÍ DISCIPLÍNY VÝSTUP DO 4. PODLAŽIA CVIČNEJ VEŽE

Detail istenia:

Cieľové zariadenie časomiery (kontaktná podlaha):

Príloha č. 10
k rozkazu č. 15/2014
ROZMIESTNENIE PLOŠINY (ZÁKLADNE),
NÁDRŽE NA VODU A TERČOV PRE DISCIPLÍNU POŽIARNY ÚTOK

ROZMIESTNENIE NÁRADIA (PREKÁŽOK)
PRE DISCIPLÍNU BEH NA 100 M S PREKÁŽKAMI

Príloha č. 11
k rozkazu č. 15/2014
ROZMIESTNENIE NÁRADIA (PREKÁŽOK) A ROZMERY JEDNOTLIVÝCH ÚSEKOV
NA DISCIPLÍNU ŠTAFETA 4x100 M S PREKÁŽKAMI

Príloha č. 12
k rozkazu č. 15/2014
(Vzor)

..............................................................................................................................................................
(názov organizácie oprávnenej vydávať potvrdenie)

________________________________________________________________________________
Číslo:

V ...............................

POTVRDENIE
O ABSOLVOVANÍ ŠKOLENIA ROZHODCU HASIČSKÉHO ŠPORTU
Hodnosť, titul, meno a priezvisko:
Deň, mesiac a rok narodenia:
Organizácia:
spĺňa predpoklady
na vykonávanie funkcie rozhodcu hasičského športu podľa čl. 30 ods. 3 a 4 rozkazu prezidenta
Hasičského a záchranného zboru č. 15/2014 o vydaní Pravidiel hasičského športu a na zaradenie
do kvalifikačnej triedy

................................................................................................................................

Potvrdenie o absolvovaní školenia rozhodcu hasičského športu s vyznačením zaradenia
do kvalifikačnej triedy platí päť rokov odo dňa vydania.

........................................

.......................................................

(odtlačok pečiatky)

prezident
Hasičského a záchranného zboru
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