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HZS krajů, HZS hl. m. Prahy,
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Brno,
středisko Borovany, středisko Frýdek-Místek, SOŠ a VOŠ Frýdek-Místek,
ZÚ HZS ČR Hlučín
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Asociace velitelů HZS podniků
Český svaz požárního sportu
Česká hasičská jednota
Moravská hasičská jednota
Výklad pravidel požárního sportu
Dne 16. listopadu 2011 se ve Školicím středisku HZS Středočeského kraje v Kamenici
uskutečnilo jednání sekce požárního sportu komise tělesné přípravy a sportu při MV-GŘ HZS
ČR (dále jen „sekce požárního sportu“). Jedním z bodů jednání byly nejasnosti v některých
ustanoveních pravidel požárního sportu.
V příloze tohoto dopisu Vám proto k využití zasíláme doplňující výklady některých
ustanovení pravidel požárního sportu, zpracované sekcí požárního sportu.
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Příloha č. 1

Výklad vybraných ustanovení pravidel požárního sportu
na základě předložených námětů
Námět: „Poloha půlspojky“ na rozdělovači nesmí být vyosená z osy rozdělovače a běžecké
dráhy.
Pravidlo 47 Popis překážek a nářadí - čl. 7
- odst. 7 b) l ks rozdělovače se všemi ventily může být libovolně natočen. Spodní hrany
všech spojek (u ROT spojky se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od spodní
podložky. Nástavec ROT spojky včetně spojky je max. 80 mm dlouhý - měřeno od čela
spojky ke konci závitu na hrdle rozdělovače. Rozdělovač nesmí být vybaven naváděcími
pomůckami. Nesmí být zaslepeny otvory půlspojek a rozdělovač nesmí být zatížen
dodatečným závažím, vyplněn žádným materiálem a kotven do dráhy. Rozdělovač může mít
max. 4 nožičky (podpěry) o průměru max. 30 mm,
Doplňující výklad pravidla
Poloha spojky na rozdělovači musí být taková, aby její středová osa při postavení rozdělovače
na běžecké dráze, byla s dráhou rovnoběžná.
Námět: Mávání rukama při proběhnutí cílem - mělo by být považováno za nesportovní
chování.
Pravidlo 57 Neplatnost pokusu
- odst. 19) Nepřetne- li soutěžící cílový paprsek elektrické časomíry nebo nesepne- li kontakt
cílového zařízení při měření pokusu elektrickou časomírou.
Doplňující výklad pravidla
Při doběhu do cíle nesmí soutěžící protnout cílový paprsek elektrické časomíry mávnutím
horní končetinou před tělem. Učiní- li tak, je to hodnoceno jako nesportovní chování
a znamená to neplatný pokus.
Námět: Motorová stříkačka musí být bez zjevných úprav.
Pravidlo 48 Nářadí - čl. 3
- odst. 3) Mohou být použity motorové stříkačky, které se podle technických podmínek 1)
přiřazují podle velikosti čerpadla až do skupiny PS 16 nebo s požárním čerpadlem
do velikosti 10/1500 podle ČSN EN 1028-1. Na motorových stříkačkách nesmí být
prováděny žádné technické úpravy odporující bezpečnosti práce, technickým podmínkám
výrobce s výjimkou instalace spouštěče. Není povoleno použití jakéhokoliv savicového
nástavce nebo přechodu.
Výklad pravidla
K pravidlu není potřeba doplňující výklad.

1)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 255/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb.
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