
Propozice hasičské soutěže 

O POHÁR PIVOVARU VRANÍK 

 

Všeobecná ustanovení 

Pořadatel:   Sbor dobrovolných hasičů Trnava 

Datum konání soutěže: 1.5.2019 

Místo konání soutěže: pod Trnavou (směr od Slušovic) 

Časový rozvrh soutěže: do 13:00 příjezd družstev 

    13:15 nástup družstev, porada velitelů družstev 

    13:30 zahájení soutěže 1. soutěžním pokusem 

Velitel soutěže:  velitel soutěže bude představen před zahájením soutěže 

Rozhodčí:   rozhodčí budou představeni před zahájením soutěže 

Přihlášky: přihlašovat se je možné na webu www.firesport.eu, na uvedeném tel. 

čísle, případně až na místě do startu posledního nahlášeného družstva 

Kontaktní osoba: Eva Vajďáková, tel. 739 666 817 

Další informace: DRUŽSTVA SE ÚČASTNÍ SOUTĚŽE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 

 

Technická ustanovení 

Soutěžní disciplína: požární útok na 2B hadice 

Vypsané kategorie: muži, ženy, muži nad 35 let, ženy nad 35 let 

Pravidla soutěže: dle směrnic hasičských soutěží + vlastní, viz příloha propozic 

Dráha:   travnatá, kolem základny a kádě koberce 

Měření výsledků: sklopné terče 

Protesty: dle směrnic hasičských soutěží, vratná kauce 500Kč, v případě 

neuznání protestu propadá kauce pořadateli 

Další ustanovení: použití přetlakového ventilu není povinné 

http://www.firesport.eu/


 

 

Příloha – pravidla soutěže 

Na soutěž se vztahují směrnice hasičských soutěží s následujícími výjimkami či upřesněním: 

 požární útok se provádí na 2B hadice ve všech vypsaných kategoriích, tzn. hranice 

stříkání je od osy základny vzdálena 70m 

 přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu, 
kombinace motorů a čerpadel není možná  

 stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami:  

 úpravy spojené s hlavou motoru a jeho sáním se umožňují, avšak karburátor a 
jeho ovládání musí být umístěno na původním místě. 

 výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na 
původním místě, dle typ 

 použití savicového nástavce nebo přechodu je povoleno 

 savice - délka 2,5 metru ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 
110 mm, prodloužený náběh na šroubení ke koši povolen 

 koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště vycházející ze schváleného 
typu, na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš 
produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO, maximální 
světlost oka je 10x10mm.  

 podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. 

tloušťce 10 mm 

 povoleny sportovní hadice "C42" min. šířka 65 mm, hadice"B65" min. šířka 100 mm, 

hadicové pojistky povoleny na všech spojích 

 délka hadic je 20 m ± 1 m včetně půlspojek 

 kontrolu šíře hadic může provést rozhodčí základny při nástupu na základnu, pokud 

některá hadice nebude splňovat rozměry má družstvo čas na výměnu pouze do 

ukončení doby přípravy na základnu 

 jednotný přetlakový ventil zajistí pořadatel, použití přetlakového ventilu není 

povinné 

 k provedení požárního útoku jednotná ústroj (u družstev žen nemusí být tričko 

zastrčené do kalhot, kombinace krátkého a dlouhého rukávu možná, kotníky zakryté), 

obuv pracovní nebo sportovní dle pravidel požárního sportu (kopačky nejsou 

povoleny), opasek lehký, ochranná přilba odpovídající Pravidlům požárního sportu 

 při přípravě základny musí být každý člen řádně ustrojený (opasek, přilba) 

 povolen start se stříkačkou v chodu 

 koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, koš 
musí být našroubován po celou dobu pokusu i po vytažení z vodního zdroje  



 pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně 

našroubován na savici nad hladinou vody  

 savice musí být spolu sešroubovány do ukončení pokusu i po něm 

 první B hadice může být vyskládána přes rám stroje 

 mezi zuby půlspojek na základně musí projít list papíru 

 čára stříkání a plocha za ní je v době stříkání nedotknutelná (pokud čáru překročím, 

ale stihnu se vrátit před čáru před výstřikem vody z proudnice, bude pokus uznán 

jako platný) 

 pokus je ukončen sražením sklopných terčů a zastavením časomíry 

 případná závada na světelné signalizaci v průběhu pokusu, která prokazatelně 

neovlivnila naměřený čas (technická závada světelné signalizace, vadná žárovka 

apod.), není důvodem k opakování pokusu, za posouzení závady včetně jejího vlivu na 

výsledný čas je zodpovědný rozhodčí disciplíny 

 během pokusu nebude doplňována voda do kádě 

 za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace 

 je povoleno půjčení 2 závodníků z jiného družstva, u kategorie veteránů je možnost 

mít 2 mladší závodníky, ale jen na pozicích košař, spojař, nebo strojník! 

 pořadatel si vyhrazuje právo na změny ve startovní listině 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výňatek ze Směrnic hasičských soutěží 
 
Pravidlo 46 
Vzdálenosti při požárním útoku 

 
 
Poznámky: a) Vzdálenost mezi osami terčů je 5 m. 
b) Pro ženy a dorostenky se hranice stříkání upraví na 70 m od osy plošiny. 
Pravidlo 47 
Popis překážek a nářadí 
8) Plošina pro přenosnou motorovou stříkačku a nářadí: rozměr 2 x 2 m, vyška 0,1m, 
veškere nařadi kromě savic nesmi přesahovat přes jeji okraje. Smi byt použito jen 
nařadi pro požarni utok (viz odst. 11 tohoto pravidla). 
7a) Technicke podminky pro pořizeni věcneho prostředku požarni ochrany TP-TS/03-2008 Šroubeni 

sacich požarnich hadic (čj. MV-46944-2/PO-2008 ze dne 5.5.2008), učinnost od 15.6.2008.“. 
7b) Technicke podminky pro pořizeni věcneho prostředku požarni ochrany TP-TS/01-2007 Saci koš 

(čj. PO-1769-3/IZS-2007 ze dne 21.8.2007), učinnost od 1.9.2007.“. 
9) Nádrž na vodu: ma stěny vysoke 0,8 m a nejmenši obsah 1000 l. Nadrž může byt 
z jakehokoliv materialu bez ostrych hran. Vnitřek nadrže musi byt bez překažek, o ktere by 
se mohlo zachytit použite nařadi. 
10) Nářadí pro požární útok: 
l ks přenosna motorova střikačka dle pravidla 48, 
2 ks savic 2,5 �} 0,05 m dlouhe, průměru 110 mm se šroubenim, přičemž připadne 
použiti těsnicich „O“ kroužků dle technickych podminek 7a) nesmi branit spojeni 
savic a napojeni na motorovou střikačku šroubovanim (pro zakladni a I. kolo 
soutěži se připoušti 4 ks savic 1,6 m dlouhe, průměr 110 mm se šroubenim, 
spojene do dvou dilů), 
1 ks saci koš 110 mm s funkčnim zpětnym ventilem vyhovujici technickym 
podminkam 7b,, 
3 ks tlakovych požarnich hadic (dale jen „hadice”) B, průměru 75 mm po cele delce, 
izolovane, min. delka 19 m, šiřka ploche hadice B min. 113 mm. 
Ženy a dorostenky použiji 2 ks vyše uvedenych hadic B, 
l ks třicestny rozdělovač s vřetenovym nebo kulovym uzavěrem, 
4 ks hadic C, průměru 52 mm po cele delce, izolovane, min. delka 19 m, šiřka ploche 
hadice C min. 79 mm, 
2 ks proudnic C, průměr vystřikove hubice 12,5 mm �} 0,1mm, maximalni delky 
(včetně půlspojky) 450 mm, 
2 ks kliče na spojky (nejsou nutnou současti), 
1 ks přetlakovy ventil B (průměr vstupu a vystupu 75 mm) dle pravidla 48, nastaveny 
na maximalni tlak 1,2 MPa v dopravnim vedeni a přislušenstvi přetlakoveho 
ventilu pro odvedeni vody z jeho obtoku mimo zakladnu. Přislušenstvi 
přetlakoveho ventilu může sestavat: 
- ze zařizeni, ktere přetlakovy ventil zajisti v libovolne poloze na vytlačnem 
hrdle motorove střikačky, 



- přechodu B/C, 
- specialniho kolena C, 
- odvaděci hadice C, 
a.- zařizeni pro aretaci nastavenych hodnot na přetlakovem ventilu. 
Nastaveni přetlakoveho ventilu musi byt zabezpečeno proti změně nastavenych 
hodnot po celou dobu soutěže. Obtok přetlakoveho ventilu může byt redukovan max. 
spojkou nebo kolenem 75/52. je zakazano jakymkoliv jinym způsobem redukovat průměr 
obtokoveho vedeni. Koleno obtoku musi byt nastaveno do směru odvaděci hadice a ta 
nesmi byt překroucena ani zlomena. Na nařadi pro požarni utok lze použit tlakove pevne 
spojky s pojistkou proti rozpojeni, vyhovujici technickym podminkam 7c). Pro postupove 
soutěže SH ČMS v PS se připoušti pojistky proti rozpojeni hadic na tlakovych i pevnych 
spojkach „B“ a „C“. V připadě použiti jinych pojistek proti rozpojeni, než těch co vyhovuji 
technickym podminkam 7c) nemůže byt uznan narodni rekord. Rekord SH ČMS uznan 
bude. 
11) Terče pro požární útok: terč je štitem o šiřce 50 �+- 0,5 cm a min. vyšce 50 cm, 
s otvorem o průměru 50 mm v ose ve vyši 1,60 m nad zemi. Na zadni straně štitu je 
nadržka o objemu 15 až 22 litrů. Terč musi signalizovat po naplněni 10 litrů vody. Terče 
mohou byt mechanicke nebo elektricke. Elektricke jsou konstruovany tak, aby před 
zahajenim discipliny a po ukončeni pokusu mohla byt provedena kontrola vyprazdněni 
nadržky a množstvi vody, ktere je nutne k sepnuti signalizace terčů. 
 
Pravidlo 48 
Nářadí 
l) Nařadi použivane ve všech disciplinach požarniho sportu musi hmotnosti, rozměry 
a provedenim odpovidat pravidlům požarniho sportu a SHS. Přenosne hasici přistroje, 
žebřiky a nařadi použivane v disciplině požarni utok, musi vyhovovat take platnym pravnim 
předpisům 8), technickym normam nebo technickym podminkam vydanym MVgeneralnim 
ředitelstvim HZS ČR v Katalogu technickych podminek HZS ČR 9). Jsou-li 
vyrobcem nebo předpisem stanoveny životnost, revize nebo zkoušky nařadi (napřiklad 
přenosneho hasici-ho přistroje, jednohakoveho žebřiku), odpovida za jejich dodrženi ten, 
kdo je na soutěž dodal. 
2) Soutěžici použivaji při soutěžich zpravidla vlastni přenosne motorove střikačky (dale 
jen „motorove střikačky“) a dalši nařadi, pokud pořadatel soutěže nerozhodne jinak. 
Pořadatel může v propozicich soutěže určit, ktere nařadi zajisti sam a způsob jejich 
přiděleni soutěžicim (napřiklad losovani), připadně ktere nařadi převezme od soutěžicich, 
způsob jejich kontroly a použiti (napřiklad dle losovani). To se tyka zejmena motorovych 
střikaček, přetlakovych ventilů a přenosnych hasicich přistrojů. 
3) Mohou byt použity motorove střikačky, ktere se podle technickych podminek 10) přiřazuji 
podle velikosti čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požarnim čerpadlem do velikosti 
10/1500 podle ČSN EN 1028-1. Na motorovych střikačkach nesmi byt provaděny žadne 
technicke upravy odporujici bezpečnosti prace, technickym podminkam vyrobce 
s vyjimkou instalace spouštěče. Neni povoleno použiti jakehokoliv savicoveho nastavce 
nebo přechodu. Pro postupove soutěže SH ČMS v PS se v připadě použiti jednotne 
motorove střikačky povoluje použiti savicoveho nastavce a nebo přechodu. V připadě 
dosaženi narodniho rekordu nebude tento ovšem uznan. Rekord SH ČMS uznan bude. 
4) Pro zvyšeni bezpečnosti discipliny požarni utok se povinně použiva přetlakovy ventil. 
5) Zavady, ktere vznikly na nařadi přivezenem soutěžicim (družstvem), neopravňuji 



k opakovani pokusu a nebudou při protestu uznany. 
6) Zavady, ktere vznikly na překažkach nebo nařadi, ktere dodal pořadatel, a proti kterym 
bude podan protest, budou posouzeny. Bude-li protest shledan opravněnym, bude povoleno 
opakovani pokusu. 
7) V průběhu soutěže, nejpozději do 10 minut po ukončeni discipliny, může rozhodči 
nebo pověřeny technicky pracovnik provest kontrolu motorove střikačky a dalšiho nařadi 
7c)Technicke podminky pro pořizeni věcneho prostředku požarni ochrany TP-TS/02-2008 Tlakova 
pevna spojka (čj. MV-46944-1/PO-2008 ze dne 5.5.2008), učinnost od 15.6.2008.“. 
8) § 5 odst. 1 pism. a) a § 24 odst. 2 zakona o požarni ochraně. 
§ 8 odst. 1, 3 a 5 vyhlašky č. 247/2001 Sb., ve zněni vyhlašky č. 226/2005 Sb. 
Zakon č. 22/1997 Sb., o technickych požadavcich na vyrobky a o změně a doplněni některych zakonů, ve 
zněni pozdějšich předpisů. 
Vyhlaška č. 255/ 1999 Sb., o technickych podminkach věcnych prostředků požarni ochrany, ve zněni pozdějšich 
předpisů. 
9) Pokyn generalniho ředitele HZS ČR a naměstka ministra vnitra č. 8/2006, o vydavani technickych podminek 
pro vybranou požarni techniku a vybrane věcne prostředky požarni ochrany. 
10) Přiloha č. 4 k vyhlašce č. 255/1999 Sb., ve zněni vyhlašky č. 456/2006 Sb. 

za učelem ověřeni technickych parametrů nařadi danych vyrobcem nebo těmito pravidly. 
Soutěžici je povinen na vyžadani rozhodčich předat ve stanovenem čase nařadi k teto 
kontrole. 
Provede-li rozhodči nebo pověřeny technicky pracovnik tuto kontrolu po provedeni 
pokusu a zjisti-li, že kontrolovane nařadi ma nevyhovujici parametry, bude tento pokus 
prohlašen za neplatny. 
Provede-li rozhodči nebo pověřeny technicky pracovnik tuto kontrolu před provedenim 
pokusu a prokaže se, že soutěžici (družstvo) použil(o) v pokusu jine nařadi než to, 
ktere bylo rozhodčim nebo pověřenym technickym pracovnikem kontrolovano, převzato 
a označeno, bude soutěžici (družstvo) potrestan(o) vyloučenim ze soutěže. 
Pravidlo 49 
Měření a vážení 
l) Všechny rozměry drah a nařadi se měři ocelovym pasmem, ocelovym metrem, 
posuvnym měřitkem nebo jinym cejchovanym měřidlem. Hmotnost nařadi se važi 
cejchovanou vahou, objem se měři cejchovanym měřidlem. 
2) Rozměry jsou udavany v metrech, centimetrech, milimetrech. Hmotnost je udavana 
v kilogramech, objem v litrech. 
3) Čas se měři v sekundach podle pravidla 31. 
Pravidlo 50 
Oděv, obuv a osobní výstroj 
a)l) Soutěžici nastupuji ke všem disciplinam v pracovnim stejnokroji II nebo ve 
sportovnim oděvu, ktery sestava z dlouhych kalhot (zcela zakryta stehna a lytka) a blůzy 
nebo trička s dlouhym nebo kratkym rukavem, připadně tomu odpovidajici sportovni 
kombineze. 
Oděv soutěžicich musi byt čisty a nošen tak, aby nevzbuzoval pohoršeni. Musi byt 
zhotoven z latky, ktera je neprůsvitna. 
2) Při plněni kolektivnich disciplin musi mit vždy cele družstvo jednotny oděv. To se 
netyka soutěžiciho na 4. useku štafety 4 x 100 m s překažkami, provadi-li se hašeni. Obuv 
neni současti oděvu. 
3) Soutěžici musi při soutěži nosit oděv standardnim způsobem, tričko vždy zastrčene do 
kalhot, nohavice se nezahrnuji. 
7) 4) Obuv soutěžicich: 



3) a) může byt použita sportovni obuv nebo zasahova obuv pro hasiče, 
b) podražka sportovni obuvi může mit dražky, plasticke švy, vroubkovani nebo 
vystupky o max. hloubce 5 mm, pokud jsou všechny zhotoveny ze stejneho nebo 
podobneho materialu jako zakladni podražka, 
c) připoušti se tretry s max. delkou hřebů 6 mm, 
4) d) kopačky se nepřipouštěji. 
8) 5) Při všech soutěžich v požarnim sportu musi byt použivany pro ochranu hlavy přilby 
splňujici podminky uvedene v přiloze č. 6. 
9) 6) Při všech disciplinach požarniho sportu se použiva koženy opasek šiře min. 50 mm, 
s kovovou přezkou nebo jiny, bez karabin, použivany v požarni ochraně k zasahům. 
10) 7) Každy soutěžici musi mit připevněno startovni čislo, ktere pro danou soutěž převezme 
od pořadatele. Startovni čislo musi souhlasit s čislem soutěžiciho uvedenym ve startovni 
listině. Při požarnim utoku a štafetě 4 x 100 m s překažkami musi mit připevněno startovni 
čislo družstva jeden z jeho členů. Při štafetě je timto členem soutěžici na prvem useku. 
V soutěžich zakladnich kol a I. kola a jinych soutěžich může pořadatel použiti startovnich 
čisel upravit jinak. 
11) 8) Provadi-li se na čtvrtem useku štafety hašeni, musi mit soutěžici na tomto 
useku přilbu 
s integrovanym štitem nebo přilbu a navic průhledny štit na obličej dosahujicim až k bradě, 
na obou rukou pracovni ochranne rukavice a pracovni stejnokroj II nebo jiny pracovni 
oděv, ktery neobsahuje hořlava synteticka vlakna (např. PES), odolny proti učinkům 
plamenů. Neprovadi-li se hašeni, je ustrojen jako ostatni členove štafety. 
9) Při nesplněni některeho ustanoveni tohoto pravidla nebude soutěžicimu povolen start. 

Provedení disciplín a hodnocení výkonů 
Pravidlo 51 
Doba na přípravu a provedení pokusu 
1) Běh na 100 m s překažkami do 2 minut. 
2) Vystup do 4. podlaži cvične věže do 2 minut. 
3) Štafeta 4 x 100 m s překažkami včetně umistěni nařadi 
a rozmistěni soutěžicich do 5 minut. 
4) Požarni utok - připrava motorove střikačky a nařadi na zakladnu do 5 minut. 
- provedeni do 2 minut. 
Pravidlo 52 
Provedení disciplín 
4) Požarni utok: 
Motorovou střikačku a nařadi potřebne k provedeni požarniho utoku si družstvo připravi 
k zakladně a na motorovou střikačku napoji přetlakovy ventil. Od povelu rozhodčiho 
„Na zakladnu!” se měři doba stanovena na připravu pokusu dle pravidla 51 odst. 4. V te 
době musi družstvo umistit na zakladnu motorovou střikačku a nařadi potřebne 
k provedeni požarniho utoku. K zajištěni nařadi proti pohybu nesmi byt použito žadnych 
podpěr nepatřicich mezi nařadi pro požarni utok. Půlspojky se nesmi dotykat a ozuby 
nesmi byt zasunuty v tělese půlspojky. Žadne nařadi s vyjimkou savic a přislušenstvi 
přetlakového ventilu nesmi přesahovat zakladnu a žadne nařadi s vyjimkou odvaděci hadice 
přetlakoveho ventilu se nesmi dotykat země. Motorova střikačka se nesmi v době připravy 
startovat na zakladně. V okamžiku startu musi byt v klidu. Po startu vyběhne družstvo 
od startovni čary (všichni vždy od jedne), nastartuje motorovou střikačku, provede 
sešroubovani přivodniho vedeni (saci koš našroubuje před ponořenim do nadrže), dopravni 



vedeni, utočne proudy a nastřika oba terče (nakres požarniho utoku je na obr. č. 7). Voda 
v nadrži je v te době pořadatelem průběžně doplňovana. Při střikani do terčů nesmi žadny 
z členů družstva překročit čaru hranice střikani, ani se teto čary dotykat, a proudnice 
(včetně půlspojky hadice) se nesmi opirat o druheho člena družstva. Požarni utok se 
považuje za skončeny signalizaci obou terčů nebo sepnutim časomiry po nastřikani obou 
terčů. Musi byt proveden a ukončen do 2 minut po startu. Po ukončeni pokusu mohou 
soutěžici přivodni vedeni rozpojit až na pokyn rozhodčiho. 
Pravidlo 53 
Pokus 
3) Počet pokusů může byt podle rozhodnuti pořadatele upraven. 
4) Pokus je platny, splnil-li soutěžici (družstvo) všechny předepsane ukony. Signalizace 
neplatneho pokusu neni důvodem pro ukončeni pokusu ze strany rozhodčiho nebo 
soutěžicich. 
5) Pokus může byt opakovan, pokud jej soutěžici nemohl provest pro technickou zavadu 
překažek, časomiry nebo nařadi, ktere poskytl pořadatel, nebo bylo-li mu v provedeni 
pokusu braněno jinym soutěžicim nebo učastnikem soutěže, nebo nařadim jineho 
soutěžiciho. 
6) Dosaženy vykon neni platny, nedosahl-li ho soutěžici (družstvo) v řadnem pokusu během 
soutěže a nepoužil-li nařadi odpovidajiciho pravidlům požarniho sportu a SHS. Dalši 
podrobnosti o neplatnosti pokusu jsou uvedeny v pravidle 57. 
7) Soutěžicimu nesmi byt při pokusu poskytnuta jakakoliv pomoc, kromě přidrženi haku 
žebřiku při vystupu na cvičnou věž. Tuto pomoc může poskytnout jen pověřeny rozhodči 
nebo člen technicke skupiny. 
8) Soutěžicimu (družstvu) nesmi byt povolen pokus, ktery z vlastni viny zameškal. 
Pravidlo 54 
Startování 
1) Start se povoluje nizky i vysoky. 
2) Startovat se může ze startovnich bloků i bez nich. Při štafetě může startovat ze 
startovnich bloků jen prvni soutěžici. 
3) Starter, pomocnik startera nebo pověřena osoba umisti každeho soutěžiciho v jeho 
přislušne draze. 
4) Po povelech startera „Na mista!” a „Připravte se!" zaujmou soutěžici misto před 
startovni čarou. Starter nebo pomocnik startera musi dohlednout, aby se soutěžici 
nedotykal rukama ani nohama startovni čary ani drahy za ni. Ruce soutěžiciho mohou 
přesahovat přes startovni čaru jen u disciplin vystup do 4. podlaži cvične věže a štafeta 4 x 
100 m s překažkami, pokud se dotykaji pouze žebřiku. Zjisti-li pomocnik startera 
jakoukoliv zavadu, musi dat starterovi znameni. 
5) Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžici konečne startovni postaveni. Pokus je 
odstartovan vystřelem z pistole, avšak teprve tehdy, když jsou soutěžici na svych 
stanovištich v klidu. 
6) Musi-li starter z jakychkoliv důvodů oslovit soutěžiciho před vystřelem z pistole, 
přeruši start povelem „Zpět!" a soutěžici odejdou na shromažďovaci (připravnou) čaru 
a start se opakuje. 
7) Všichni soutěžici musi na povel „Pozor!" okamžitě a bez prodleni zaujmout konečne 
startovni postaveni. Neuposlechnuti těchto povelů v přiměřenem čase se považuje za 
chybny start. Jestliže soutěžici po povelu „Pozor!” jakkoliv ruši ostatni startujici, může se 
to považovat za chybny start. Opusti-li soutěžici sve misto rukou nebo nohou před 



vystřelem, považuje se to za chybny start. 
8) Soutěžici, ktery zavinil chybny start, musi byt napomenut. Zavinil-li soutěžici dva 
chybne starty, musi byt z pokusu vyloučen. Při požarnim utoku ve všech pokusech a 
v každe štafetě může mit družstvo jeden chybny start. 
Ve II. kole, Mistrovstvi a jine vyznamne soutěži může pořadatel v propozicich teto 
soutěže stanovit zpřisněni pro posuzovani vinika chybneho startu takto: 
Každy soutěžici, ktery způsobi chybny start, musi byt napomenut. V každem pokusu 
(v disciplině 100 m s překažkami a vystup do 4. podlaži cvične věže) je možny pouze 
jediny chybny start bez vyloučeni soutěžiciho, ktery jej způsobil. Kterykoliv soutěžici, 
ktery způsobi dalši chybny start v tomto pokusu, musi byt z tohoto pokusu vyloučen. Tento 
způsob startovani se netyka discipliny štafeta 4 x 100 m s překažkami a požarni utok. 
10) 9) Nasleduji-li dalši soutěžici soutěžiciho, ktery zavinil chybny start, napomene 
starter pouze toho, ktery chybny start zavinil. Pokud se start nezdaři vlivem vnějšich 
okolnosti, nebude napomenut nikdo. 
10) Nebyl-li start proveden v souladu s ustanovenimi tohoto pravidla, musi byt vracen 
druhym vystřelem nebo zapiskanim. 
Pravidlo 56 
Práce s nářadím 
1) Soutěžici může pracovat s nařadim libovolnym způsobem. 
6) Spojky savic při požarnim utoku mohou byt dotaženy ručně nebo pomoci kličů. 
Spojovat spojky hadic a nastartovat motorovou střikačku může kterykoli soutěžici. 
7) Dopravni a utočne vedeni může byt provedeno libovolnym způsobem. Hadice mohou 
byt svinuty nebo složeny do „kotouče“, „elipsy“ nebo „harmoniky“. 
8) Nastřikani terčů může byt provedeno v libovolne poloze. Před vlastnim střikanim 
může kterykoliv člen družstva překročit čaru střikani (např. upadl), ale při vystřiku proudu 
vody na terč musi byt každy člen družstva již zpět před čarou střikani. 
Pravidlo 57 
Neplatnost pokusu 
a)12) Neni-li saci koš našroubovan na savici před ponořenim do nadrže a neni-li po vytaženi 
přivodniho vedeni z vody (po ukončeni pokusu) cele přivodni vedeni sešroubovano. Je-li 
přivodni vedeni rozpojeno před pokynem rozhodčiho. 
b)13) Je-li při střikani do terčů proudnice (včetně půlspojky, na kterou je proudnice 
připojena) opřena o druheho člena družstva a překroči-li v průběhu střikani do terčů 
kterykoli soutěžici čaru střikani nebo se ji dotyka. 
c)14) Pomůže-li druhy proud při střikani do terče. 
d)15) Použije-li družstvo saponatu nebo jineho prostředku k dřivějšimu spojeni signalizace 
terčů. 
e)16) Je-li v době připravy motorova střikačka nastartovana na zakladně. To neplati, pokud 
je start pokusu provaděn s motorovou střikačkou v chodu. 
17) Neni-li požarni utok ukončen do 2 minut po startu pokusu. 
23) Použije-li soutěžici motorovou střikačku nebo nařadi, ktere neodpovidaji těmto 
pravidlům. 
24) Nesplni-li dobu stanovenou na připravu pokusu dle pravidla 51. 
 

 


