Zásadní změny pravidel Ps
Pravidlo 14
Protesty a odvolání
(1) Protest se podává ústně
a) příslušnému rozhodčímu disciplíny

(2) Rozhodnutí o protestu je sděleno ústně, přičemž čas sdělení je zaznamenán do protokolu
o soutěži, výsledkových listin apod.
(3) Pokud protest není uznán, může být podáno písemné odvolání hlavnímu rozhodčímu,
a to na předepsaném formuláři (viz příloha č. 2), do 10 minut po rozhodnutí o ústním
protestu.
(4) Rozhodnutí o odvolání musí být vždy písemné a vydává ho odvolací komise. Ta uvede
své rozhodnutí zpravidla na formuláři, kterým bylo odvolání podáno. Na podání musí být
vždy uveden čas převzetí/předání odvolání s podpisem toho, kdo jej přijal/vydal.
Pravidlo 8
Rozhodčí disciplíny
a) má právo vyloučit soutěžícího (družstvo) z provádění disciplíny za hrubé nebo úmyslné
porušení pravidel požárního sportu a navrhnout hlavnímu rozhodčímu vyloučení
soutěžícího (družstva) ze soutěže při zjištění požití alkoholu nebo pro nepřístojné
chování,
b) je povinen zabývat se protesty soutěžících podle pravidla 14 a rozhodovat o nich,
Pravidlo 21
Oděv, obuv a osobní výstroj
(1) Při kolektivních disciplínách používá družstvo jednotný typ přilby stejné barvy.
Upevňování jakýchkoli předmětů (vyjma polepů) na přilbu je zakázáno.
Provádí-li se na čtvrtém úseku štafety hašení, musí mít soutěžící na tomto úseku
nehořlavou kuklu, přilbu s integrovaným průhledným štítem dosahujícím až k bradě,
na obou rukou pracovní ochranné rukavice, ponožky a oděv odolný proti účinkům
plamenů
Pravidlo 25
Startování
Po povelech startéra „Na místa!” a „Připravte se!" zaujmou soutěžící místo před
startovní čárou. Do povelu „Pozor“ může závodník přerušit start zvednutím ruky.
Na povel „Pozor!" zaujmou soutěžící konečné startovní postavení. Pokus je odstartován
výstřelem z pistole tehdy, když jsou soutěžící na svých stanovištích v klidu. Jakékoliv
změny na nářadí (např. upadnutí hadice, savice) nastalé po povelu „POZOR“, popř. po
uplynutí časového limitu pro přípravu, nejsou důvodem k přerušení startu. Pokus je
hodnocen.

(1) Jakékoli rušení ostatních startujících ze strany soutěžícího po povelu „Pozor!” lze
považovat za chybný start. Opustí-li soutěžící těsně před výstřelem své místo rukou nebo
nohou, považuje se to za chybný start.
(2) Soutěžící (družstvo), který zavinil chybný start, musí být z pokusu vyloučen.
Trať a dráhy
1) Při provádění disciplín si může v době přípravy soutěžící (družstvo) umístit na soutěžní
dráhu značky (terčíky) - např. pro odložení rozdělovače apod. Tyto značky musí mít
takovou formu, aby na dráze soutěžícím nijak nepřekážely a aby v souvislosti s nimi
nemohlo dojít k žádnému zranění, nebo poškození dráhy (terčík z umělohmotné fólie,
kousek hadru, lepicí páska apod.). Po skončení pokusu musí soutěžící (družstvo) značky
z dráhy odstranit.

Provedení disciplín
- Po zahájení startovního procesu nesmí do dráhy vstupovat druhá osoba a
manipulovat s nářadím,
- Dokud rozhodčí disciplíny neukončí pokus zvednutím praporku, nesmí nikdo
zasahovat do nářadí ani vstupovat do dráhy.
Vyšlápnutí z dráhy:
Neplatnost pokusu nastává pokud soutěžící vyšlápl během plnění disciplíny ze své
běžecké dráhy, s výjimkou
• opětovného překonávání překážky,
• nebo při manipulaci s nářadím nebo výstrojí po pádu do sousední dráhy.
• vymezené části 1. úseku,
• vymezené části 4. úseku provádí li se hašení
Štafeta 4 x 100 m
Po překonání domečku se do středu nádrže s hořlavou kapalinou vlévá benzin.
U družstev dobrovolných hasičů (spolků) může být hašení nahrazeno přenesením PHP na
označené místo (podložku), kde se postaví. V tomto případě nelze uznat národní rekord.
PHP nesmí spadnout do proběhnutí soutěžícího cílem.
U kategorie žen a dorostenek je u prvního úseku žebřík opřen o domeček, na jeho konci je
umístěna doplňková plošina. Závodnice překonává domeček shodným způsobem jako
u kategorie mužů. Při seskoku se musí dotknout snížené plošiny.
požární útok
- Mezi ozuby spojek i mezi šroubením (košem a savicí) musí být mezera min. 0,5
cm.
- V době startu družstva nesmí být motorová stříkačka nastartována.
( v době přípravy možnost startovat na základně)

- žádné nářadí nesmí přesahovat základnu (s výjimkou savic).
savice se nesmí dotýkat dráhy!!!

- sací

koš musí být na savici našroubován před ponořením do nádrže (pokud koš
spadne do nádrže, lze ho znovu našroubovat mimo nádrž a dokončit pokus),

- po odstartování pokusu nesmí žádný ze soutěžících překročit čáru stříkání
nebo se jí dotýkat,

přetlakový ventil se nepoužívá – zrušeno
Nářadí pro výstup na cvičnou věž
Jednohákový žebřík:
• Počet příčlí 13, délka žebříku 410 cm ± 10 cm; vnější šířka žebříku min. 30 cm
• Minimální vnitřní délka háku 40 cm (od přítlačné plochy/k parapetu/po konec
háku) . Minimální hmotnost 8,5 kg; zásah do konstrukce žebříku se nepřipouští.

Nářadí pro běh na 100 m s překážkami a štafetu 4 x 100 m
s překážkami:
a) Hadice
Počet 2 ks, délka min. 19 m; půlspojky musí být opatřeny těsněním.
Max. výška svinuté hadice od povrchu dráhy je 350 mm (bez půlspojek).
Na hadicích jsou povoleny pouze bezpečně upevněné stabilizační doplňky ve
vzdálenosti do 1 m od půlspojky, které nemění výšku a nepřesahují šířku hadice.
Hadice musí mít kruhový průřez; plošná šířka min. 60 mm po celé délce.
Nejmenší hmotnost hadice :
Kategorie: muži, starší a střední dorostenci 2,5 kg včetně spojek
Kategorie: ženy, dorostenky a mladší dorostenci 2,0 kg včetně spojek
b) Rozdělovač
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Je třícestný typu C/B/C se všemi ventily; půlspojky musí být opatřeny těsněním.
Nejnižší místo používané půlspojky, včetně zubu půlspojky, může být max. 60
mm nad povrchem dráhy.
Nástavec půlspojky včetně půlspojky je max. 80 mm dlouhý - měřeno od čela
půlspojky (nezapočítává se zub) ke konci závitu na hrdle rozdělovače.
Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími pomůckami.
Rozdělovač nesmí mít zaslepeny otvory půlspojek a nesmí být kotven do dráhy.
Rozdělovač může mít max. 4 nožičky (podpěry) o průměru 10 až 40 mm (musí
být bez hrotu).
Čelo půlspojky musí být směřováno kolmo k povrchu dráhy.

c) Proudnice (štafetová)
Hmotnost min. 0,4 kg a min. délka bez ozubu 25 cm.
Může být upravena pro nesení v zubech, případně uchycení na řemínku
(úvazku) a připevněna k opasku.
• Celková délka řemínku (úvazku) včetně doplňků musí být taková, aby
vzdálenost od opasku po proudnici byla max. 50 cm.
•
•

Žebřík k překonání domečku;
Délka žebříku min. 295 cm; vnější šířka žebříku 30 ± 5 cm.
Počet příčlí 8 nebo 9; žebřík nesmí být opatřen bodci ani hroty.
• Min. hmotnost žebříku je 8 kg.
• Zásah do konstrukce žebříku se nepřipouští.
•

Nářadí pro požární útok:
a) l ks Přenosná motorová stříkačka
Na motorových stříkačkách nesmí být prováděny žádné technické úpravy
odporující bezpečnosti práce nebo technickým podmínkám výrobce, s výjimkou
instalace spouštěče.
• Na šroubení víka čerpadla musí být nejméně 2,5 závitu.
• Je povoleno použití savicového nástavce nebo přechodu.
•

b) Savice
• Počet 2 ks.
• Délka 2,5 ± 0,05 m, bez tvarových podložek.
• Průměr 110 mm se šroubením, přičemž případné použití těsnících „O“ kroužků
nesmí bránit spojení savic a napojení na motorovou stříkačku šroubováním.
• Šroubení i matka savice musí mít nejméně 2,5 závitu. Délkou savice se rozumí
vzdálenost mezi konci pevných částí savice (koncovek).
• Koncovky nesmí mít vodící náběh delší než 35 mm (na straně se závitem se délka
náběhu měří včetně závitu, na straně s matkou se délka náběhu měří od hrany
drážky pro těsnění).

•
•

Sací koš
Vybaven spojkou se závitem pro napojení na savici o průměru 110 mm.
Sací část koše je osazena sítem - oka síta max. 10 x 10 mm.
Závitová část spojky sacího koše je osazena výstupky pro použití klíče na
savice.
Vnitřní průměr sacího koše nemůže být v žádné jeho části menší, než je
vnitřní průměr spojky.
Zpětný ventil sacího koše, s ovládáním umístěným vně pláště, musí umožňovat
úplné vypuštění vody ze savic a brání přerušení vodního sloupce v savicích.
Šroubení koše musí mít nejméně 2,5 závitu, bez dodatečného vnitřního vedení.
Rozměry: průměr sací části 220 mm; max. výška koše 260 mm

d)
•
•
•

Dopravní vedení - tlakové požární hadice „B“
Počet 3 ks – kategorie muži a dorostenci, 2ks – kategorie ženy a dorostenky.
Průměru 75 mm po celé délce, izolované. Plošná šířka hadice min. 113 mm.
Min. délka 19 m.

e)
•
•
•

Útočné vedení - tlakové požární hadice „C“
Počet 4 ks.
Průměru 52 mm po celé délce, izolované. Plošná šířka hadice min. 79 mm.
Min. délka 19 m.

c)
•
•
•
•
•

f) Rozdělovač
• Je třícestný s výtokovými hrdly C/B/C s funkčními vřetenovými nebo kulovými
uzávěry.
g) Proudnice C
• Počet 2ks.
• Průměr výstřikové hubice 12,5 mm ± 0,1mm.
• Maximální délka včetně půlspojky (bez ozubů) je 450 mm.
h) Půlspojka
• Na nářadí pro požární útok (výtlačné hrdlo motorové stříkačky, rozdělovač) lze
použít tlakovou pevnou půlspojku s pojistkou proti rozpojení podle následujících
• Na tlakových půlspojkách nesmí být prováděny žádné úpravy a musí být u
těchto
spojek zachovány následující rozměry - viz obrázek.g)

