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1. POŘÁDÁNÍ  MEZINÁRODNÍCH SOUTÉŽÍ 
 

1.1 Všeobecné zásady 
 

Tato pravidla v hasičsko-záchranářském sportu (dále jen „požární sport“) jsou při 
pořádání mezinárodních soutěží  závazná pro státy, které jsou členy Mezinárodní sportovní 
federace hasičů a záchranářů. 
   

Výsledky dosažené závodníky v závodech se uznávají za platné jen v tom případě, jestliže 
jsou dosaženy v oficiálních (plánovaných, kalendářních) soutěžích a při soutěžích pořádaných jako 
závody  věnované významným datům, svátkům, přátelským setkáním atp., které nebyly předem 
zařazeny do plánu, ale které se konaly v  souladu s požadavky těchto pravidel. 
 
 

1.2 Discipliny požárního sportu 
Program:

- běh na 100 metrů s překážkami, 
- výstup po hákovém žebříku do 4. podlaží cvičné věže, 
- dvojboj (překonání 100 metrové dráhy s překážkami a výstup po hákovém žebříku do 

4. podlaží  cvičné věže). Koná se jako soutěž jednotlivců, do výsledků celého družstva se 
nezapočítává, 

- hasičská štafeta 4x100 m, 
- požární útok. 
 
 

1.3 Ustanovení o soutěžích  
  

1.3.1 Soutěže se konají podle řádu, který schvaluje pořádající organizace. 
      
1.3.2 Řád soutěže (dále jen „propozice“) musí obsahovat tyto oddíly: 

a)  cíle, úkoly a charakter soutěže, 
b)  místo a doba konání, 
c)  organizační vedení soutěže, 
d)  účastnické organizace a účastníci soutěže, 
e)  program soutěže, 
f)  postup a podmínky určující vítěze jednotlivců a družstev (systém započítávání a hodnocení), 
g)  medaile (vyznamenání) a ceny pro vítěze, 
h)  podmínky účasti organizací a závodníků, 
i)  termíny a způsob podávání přihlášek. 
 
     1.3.3 Propozice musí být rozeslány organizacím, které se přihlásily k účasti na mezinárodní 
soutěži  minimálně šest měsíců předem. 
     

1.3.4 Změny a doplňky může provádět pouze organizace, která soutěž schválila, nejpozději 
však měsíc před začátkem soutěže a musí o tom informovat účastnické organizace.      

Propozice nesmí být v rozporu s těmito pravidly. Ustanovení (body) propozic musí být 
formulovány přesně a nesmí umožňovat různé výklady. 
 
 

 2



1.4 Hodnocení výsledků   
    

1.4.1 Při konání soutěže družstev a jednotlivců se pro určení umístění družstev hodnotí 
výsledky jednotlivých závodníků podle dosažených časů, jak je stanoveno v propozicích . 

 
     1.4.2 V  závodech jednotlivců a závodech družstev se do výsledků družstev zařazují nejlepší 
výsledky započítávaného počtu závodníků, které byly dosaženy v libovolném pokusu.  
     

1.4.3 Individuální prvenství v disciplínách se určuje podle nejlepšího výsledku 
započítávaných pokusů. V  případě stejných výsledků dvou nebo více závodníků má přednost 
sportovec, který má lepší součet časů ze dvou pokusů. Jestliže jsou tyto výsledky stejné - pak lepší 
místo získává závodník, který má lepší výsledek v prvním pokusu. Jestliže jsou i pak výsledky stejné 
- pak ten, který startoval dříve. 

V případě neúplného počtu závodníků (započítávaných časů) zaujímá družstvo místo za 
družstvy, která mají plný počet závodníků (započítávaných časů). Jestliže dvě nebo několik družstev 
mají stejný neúplný počet, pak vyšší umístění získává družstvo, které má lepší součet časů 
započítaných závodníků. Při rovnosti výsledků v požárním útoku, lepší místo získává družstvo, které 
má nižší součet časů ze dvou pokusů. Jestliže i tyto výsledky jsou stejné, pak podle lepšího výsledku 
prvního pokusu a dále podle toho, kdo startoval dříve.     

Výsledky semifinálových a finálových rozběhů se do součtu celého družstva nepočítají. 
Při absolutní rovnosti všech výsledků několika vedoucích družstev v dané disciplíně 

programu, se všichni stávají vítězi. V  případě stejného výsledku ve štafetě získává lepší umístění 
družstvo, které startovalo dříve. 

 
1.4.4 Pro stanovení vítězů a těch, kteří získávají ceny při závodech  na 100 metrů s 

překážkami a výstupu po hákovém žebříku , se provádějí finálové rozběhy. Počet závodníků 
finálového rozběhu se určuje podle počtu drah. 

 
1.4.5 Všichni účastníci, kteří mají stejné výsledky ve finálovém rozběhu, se stávají vítězi 

v dané disciplíně programu.  
     
1.4.6 Při rovnosti výsledků ve dvojboji u dvou a více závodníků má přednost 

závodník, který má nejlepší výsledek ve výstupu po hákovém žebříku. 
 

 
 

1.5 Zrušení nebo přerušení soutěže     
 
Zrušit soutěž, vrátit ji na začátek, přerušit nebo vyhlásit dočasnou přestávku má právo 

hlavní rozhodčí soutěže v případech, když: 
a)  místo soutěže  není dostatečně připraveno, 
b)  vybavení, nářadí nebo inventář není k dispozici nebo nejsou vyrobeny v souladu s těmito 

pravidly (nebo jsou poškozené), 
c)  konání soutěže brání nepříznivé počasí nebo jiné příčiny, narušující běžný chod závodů, 
d)  není přítomen zdravotní personál. 
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1.6  Žádosti a protesty 
       

Jestliže mají účastníci nebo zástupci (vedoucí) družstev jakékoli dotazy a pochybnosti 
o správnosti průběhu pokusu a rovněž v případě nedostatečně zdůvodněných rozhodnutí jednotlivých 
rozhodčích,  mohou se zástupci (vedoucí) družstev obrátit s dotazy nebo protesty na hlavního 
rozhodčího, jeho zástupce nebo na rozhodčího  dané disciplíny. 

Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu  před začátkem porady sboru rozhodčích  
o výsledcích pokusů dané disciplíny. 

Rozhodnutí týkající se dotazu nebo protestu musí být přijato před začátkem další disciplíny 
programu. Není-li to možné, pak závodník, z jehož podnětu byl podán dotaz nebo protest, se může 
zúčastnit dalšího soutěžení podmíněně. 
      O protestu se rozhoduje písemným rozhodnutím hlavního rozhodčího  nebo zápisem ze 
zasedání hlavní komise rozhodčích (HKR). 
 
 
 

2.  ÚČASTNÍCI ZÁVODŮ 
 

2.1 Složení družstva  
 
Započítání do výsledků družstva 

Č. Disciplina Složení Započítává se 
1. 100 m dráha s překážkami 8 6 
2. Výstup po hákovém žebříku 

do 4. podlaží cvičné věže 
8 6 

3. Požární útok 1 1 
4. Štafeta 2 1 

 
 

2.2 Účast soutěžících v závodech 
      

2.2.1 Do závodu  se připouštějí účastníci, kteří mají speciální sportovně-technickou přípravu 
v disciplínách požárního sportu. 

    
2.2.2 Organizace, která přihlašuje závodníka do soutěže,  zaručuje jeho přihláškou, že je 

pojištěn proti úrazu při tréninku a soutěži a současně je za platnost pojištění zodpovědná.      
Počet závodníků, zapsaných do přihlášky, musí odpovídat propozicím.  
Do přihlášky se zařazují rovněž závodníci, kteří jsou pořadatelem soutěže připuštěni 

k účasti v soutěži jednotlivců.  
Rozhodnutí o změně přihlášky závodníků se přijímá pouze ve výjimečných případech (v 

důsledku vyloučení závodníka přítomným lékařem na závodech  nebo z příčin, které uzná sbor 
rozhodčích  za odůvodněné).    

 
2.2.3 Dodatečné přihlášky, vyžadující účast jiných závodníků, se musí podávat na 

tiskopisu, který je určen pro jmenovité přihlášky. 
Při nezbytnosti provést přeřazení přihlášených závodníků v disciplínách programu se 

podává nová přihláška.     
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2.2.4 Dodatečné přihlášky a nové přihlášky se musí podávat nejpozději 1 hodinu před 
začátkem soutěže v dané disciplíně programu soutěže. 
 
 

2.3 Povinnosti a práva závodníků  
      

2.3.1 Závodník je povinen znát pravidla závodu,  řád a všechny podmínky konání 
soutěže v dané disciplíně. 

 
2.3.2 Závodník je povinen soutěžit samostatně. Nikdo nemá právo mu poskytovat jakoukoli 

pomoc po dobu plnění pokusu. Při nedodržení pravidel se závodníkův výsledek nezapočítává. 
 
2.3.3 Za nekázeň nebo nekorektní chování dostává závodník výstrahu. Za opakované 

porušení může být závodník diskvalifikován. Za hrubé porušení se závodník diskvalifikuje bez 
výstrahy.    

   
2.3.4 Závodníkům se zakazuje používat před a v době závodů stimulační prostředky 

(doping).    
Závodník je povinen, na výzvu sboru rozhodčích, podrobit se lékařským 

vyšetřením, v opačném případě je odvolán ze závodů.      
Účastníci usvědčení z používání dopingu se vylučují ze závodů a příslušná federace je 

diskvalifikuje.   
    
2.3.5 Na místo závodů účastníci přicházejí podle startovního protokolu v celé skupině, 

organizovaně, pod vedením určeného rozhodčího (závodčího).  
    
2.3.6 Závodník se včas dostaví na start v oděvu stanoveném pravidly. Za zdržení startu 

o více než 2 minuty není závodník připuštěn k pokusu. 
      
2.3.7 Nedostavení se přihlášeného závodníka na start při prvním nebo druhém pokusu bez 

vážné příčiny se považuje za odmítnutí účasti. Následkem je diskvalifikace v dané disciplíně a jeho 
výsledek ze nezapočte pro družstvo. 

Osvobodit od účasti v absolvování disciplíny může pouze příslušný lékař soutěže .      
Závodník odpovídá za technický stav svého vybavení a oděvu.   
    
2.3.8 Závodník se může obracet na rozhodčího  s dotazy, které se týkají pouze plnění 

pokusu v probíhající disciplíně. Ve všech jiných případech má právo obracet se na rozhodčího  jen 
prostřednictvím zástupce (vedoucího) družstva. 
 
 

2.4 Oděv, výstroj a obuv závodníků 
      

2.4.1 Účastníci závodů vystupují ve všech disciplínách ve speciálních sportovních oděvech 
požárního sportu, v hasičských nebo sportovních přilbách s řemínkem pod bradu, s hasičsko-
sportovním opaskem bez karabiny a sekery, ve vysokých botách nebo v krosové obuvi. Je povoleno 
závodit v tretrách.  

     
2.4.2 Výstroj a  oděv musí odpovídat těmto požadavkům: 
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a)  účastníci závodů vystupují ve sportovních oděvech. Sportovní oděv je z  bavlněné 
nebo syntetické neprůhledné tkaniny. Konce rukávů musí být na úrovni zápěstí 
rukou, konce kalhot ne výše než 10 centimetrů od země; 

b)  ke speciální obuvi patří holeňové boty, krosová obuv nebo tretry, které mají na 
podešvi nebo podpatku hřebíky, zářezy. Povoluje se používání lehkoatletické obuvi 
(tretry); 

c) hasičský sportovní opasek (kožený nebo bavlněný) o šířce minimálně 50 mm má 
kovovou přezku. 

 
2.4.3 Při hašení hořící kapaliny pomocí hasicího přístroje musí mít závodník palčáky nebo 

rukavice, tvář si musí chránit ochranným štítem nebo jiným vhodným způsobem. 
     
2.4.4 Barva sportovního (bojového) oděvu a přileb musí být stejná pro celé družstvo (kromě 

čtvrtého úseku štafety), oděv musí být čistý a musí být správně oděn. 
 
2.4.5 Startovní čísla vydává závodníkům pořadatel soutěže. Jestliže se všem závodníkům 

vydává pouze jedno číslo, pak v soutěži s hákovým žebříkem se číslo připevní na záda, u ostatních 
disciplín na prsa. 

 
2.4.6 Na oděvu sportovce musí být znak (emblém) země, kterou zastupuje. 

Členové reprezentačního družstva musí mít na sportovním oděvu státní znak příslušné vysílající 
země.     

 Za účelem reklamy se povoluje mít na sportovních oděvech nebo přilbách obchodní značku 
(logo) sponzorující firmy. 

   
2.4.7 Účastníci, kteří přijdou na soutěž v oděvu, výstroji a obuvi, neodpovídající 

požadavkům těchto pravidel, nejsou k závodu připuštěni. 
 
 

2.5 Povinnosti a práva vedoucích družstev a trenérů 
 

2.5.1 Každé družstvo, které se účastní závodů,   musí mít zpravidla svého vedoucího 
družstva a trenéra. 

 
2.5.2  Vedoucí družstva musí znát mezinárodní pravidla a propozice soutěže a řídit se jimi. 
 
2.5.3  Vedoucí družstva má právo přijímat informace o provádění soutěže od hlavní komise 

rozhodčích,  o výsledcích  soutěže - v sekretariátu. 
 
2.5.4 Vedoucí družstva odpovídá za vybavení, včasný příchod na místo 

závodů (shromaždiště) a účast družstva na slavnostních ceremoniálech. 
 
2.5.5 Právo podávat dodatečné přihlášky, nové přihlášky, protesty a ústní přihlášky má jen 

vedoucí družstva. 
 
2.5.6 Vedoucí družstva je povinen být přítomen na zasedáních sboru rozhodčích (pokud se 

konají současně se zástupci), je mu povoleno vystupovat na těchto poradách jménem družstva 
a účastnit se losování. 
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2.5.7 Vedoucím družstev se zakazuje během závodů zasahovat do rozhodování rozhodčích 
a osob, pořádajících závody. 

 
2.5.8 Vedoucí družstva nemá právo opustit místo konání závodů  před jejich úplným 

skončením a vyhlášením výsledků dne. 
  
2.5.9 Vedoucí družstva předává závodníkům informace o všech rozhodnutích sboru 

rozhodčích. 
 
2.5.10 V závažných  případech nepřítomnosti vedoucího družstva plní jeho povinnosti 

trenér, který tímto přebírá veškerá jeho práva. 
 
2.5.11 Vedoucí družstva a trenér nemohou být členy sboru rozhodčích, kteří rozhodují a řídí 

dané závody. 
 
 

3. SBOR ROZHODČÍCH 
 

3.1 Obecná část 
 

3.1.1 Všechny soutěže požárním sportu musí řídit oficiální sbor rozhodčích (Hlavní komise 
rozhodčích), který jmenuje Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů. Ostatní rozhodčí 
deleguje národní federace organizující závody. 

 
 3.1.2 Členům sboru rozhodčích se doporučuje nosit odlišné označení s uvedením funkce 

rozhodčího. Organizace, která pořádá soutěž, může podle možnosti zajistit členům sboru rozhodčích 
oděv jednotné barvy a vzoru. 

 
3.1.3 Rozhodčí nemá právo opustit místo konání závodů  bez povolení rozhodčího 

disciplíny, jejímž je členem, nebo hlavního rozhodčího, nesmí poskytovat jakoukoli pomoc 
závodníkům (s vyloučením zdravotnické); být závodníkem nebo vedoucím družstva na 
závodech, jejichž je rozhodčím. 

 
3.1.4 Sbor rozhodčích je tvořen z: 
a)  hlavní komise rozhodčích, 
b)  rozhodčích, jejichž počet je určen rozsahem, počtem disciplín a místem konání 

závodů (viz tabulky v bodech 3.15 - 3.18). 
Pro rozhodování v jednotlivých disciplínách se rozhodčí spojují do skupin, v jejichž čele 

stojí rozhodčí disciplíny.     
 3.1.5 Při soutěžích, na kterých se  používají elektrická nebo mechanická 

zařízení, (automatické stopky, cílové fotografie, videomagnetofon, tabla, elektronické ukazatele a tak 
podobně), musí být odpovídající skupiny rozhodčích doplněny nezbytným počtem technických 
pracovníků. 

3.1.6 Jestliže se při posuzování situací rozcházejí názory členů sboru rozhodčích, pak právo 
konečného rozhodnutí náleží hlavnímu rozhodčímu. 
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3.2 Hlavní komise rozhodčích 
   

3.2.1 Pro konání závodů se jmenuje hlavní komise rozhodčích, která se skládá z hlavního 
rozhodčího, zástupce hlavního rozhodčího, hlavního tajemníka,  rozhodčích disciplín a  lékaře 
soutěže,  který je také zástupcem hlavního rozhodčího ve zdravotnických otázkách. V  průběhu 
soutěže kolektivně přijímají všechna nezbytná rozhodnutí ve sportovních a technických otázkách 
a protestech. 

 
3.2.2 Rozhodnutí přijatá rozhodčími Hlavní komise rozhodčích (HKR) jsou rozhodující 

a přijímají se většinou hlasů. 
HKR může přijmout rozhodnutí i v případech, se kterými nepočítají pravidla soutěže,  nemá 

však právo měnit formulaci těchto pravidel. 
 
3.2.3 Rozhodčí HKR si mezi sebou rozdělují povinnosti na místech závodiště,  kde je 

nejpravděpodobnější možnost porušení pravidel a kde je třeba v každém okamžiku kvalifikované 
rozhodnutí. 

 
3.2.4 Počet pomocných rozhodčích a jejich povinnosti jsou stanoveny těmito pravidly.  

 
 

3.3 Hlavní rozhodčí 
 

3.3.1 Hlavní rozhodčí je vedoucím soutěže, který řídí práci komise rozhodčích. 
 
3.3.2 Mezi povinnosti hlavního rozhodčího patří: 
a)  sestavení programu soutěže podle dnů a hodin (pokud to není stanoveno 

v propozicích), 
b)  podat rozhodčím, vedoucím družstev a závodníkům vysvětlení o postupu konání 

soutěže,  se zaměřením na: 
- upřesnění a objasnění propozic soutěže, 
- výklad postupu konání slavnostních ceremoniálů, 
- objasnění postupu plnění jednotlivých disciplín (počty soutěžících v rozbězích, 

podmínky plnění pokusů, používání nářadí, pomůcek a výzbroje atp.),  
c) rozdělení rozhodčích do skupin a úseků, působnosti dle jednotlivých disciplín, 
d) kontrola závodiště, inventáře a zařízení v souladu s těmito pravidly, 
e) zabezpečení nezbytných informací pro diváky, účastníky soutěže, vedoucí družstev, 

představitele tisku, rozhlasu a televize, 
f) schválení jednotlivých soutěžních sektorů konání soutěže, určení způsobu měření 

úseků a drah a kontroly nářadí a zařízení, 
g) řešení otázek a nedorozumění, které se vyskytnou v průběhu závodů, provádět rozbor 

podaných připomínek, dotazů a protestů, 
h) kontrola vypracování protokolu o dosažení rekordu a jeho potvrzení svým podpisem, 
i) svolání hlavní komise rozhodčích a vedoucích družstev k zasedání před začátkem, 

v průběhu a po závodech za účelem potvrzení a schválení výsledků, 
j) prověrka vhodnosti prostor přidělených administrací pořadatele pro potřeby závodů, 
k) přidělovat rozhodčí ze stavu sboru rozhodčích pro práci v komisi pro povolování 

účasti závodníků. Do komise se zařazují rovněž zástupci pořadatele soutěže a další, 
l) vypracování zprávy o konání závodů a její včasné předání pořadateli soutěže. 

 

 8



3.3.3 Hlavní rozhodčí má právo: 
 

a)  zrušit soutěž, odložit její začátek, zastavit další konání nebo vyhlásit dočasnou přestávku, 
b)  jestliže je to nezbytné, provádět změny v pořadí a časovém rozvrhu konání závodů. Ovšem 

hlavní rozhodčí nemá právo rušit, změnit podmínky konání závodů podle  propozic,  
c)  nepřipouštět do závodů závodníky, kteří svým věkem,  výkonností,  oděvem a podobně 

neodpovídají požadavkům pravidel nebo propozic, 
d)  vyloučit z další účasti na závodech  závodníky, kteří se nevhodně chovali a rovněž prokazují 

jasnou technickou nebo fyzickou nepřipravenost; 
e)  v průběhu soutěže přemisťovat rozhodčí, odvolávat od plnění jejich povinností ty, kteří 

porušují ustanovení pravidel, 
f)  přijímat konečná rozhodnutí v otázkách, které jsou spojeny s konáním soutěže, 
g)  odvolávat trenéry, zástupce družstev, kteří hrubým způsobem přestupují normy chování 

nebo nejsou schopni plnit své povinnosti; 
h)  zrušit rozhodnutí kteréhokoli rozhodčího, jestliže je přesvědčen o tom, že jeho činnost nebo 

jím vynesené rozhodnutí je chybné. 
 

3.3.4 Hlavní rozhodčí podpisuje zápis o připravenosti sportoviště (stadiónu). 
 
 

3.4 Zástupce hlavního rozhodčího 
 

3.4.1 Pro operativnější a pružnější konání závodů se na pomoc hlavnímu rozhodčímu 
jmenují zástupci hlavního rozhodčího, kteří pracují pod jeho vedením. V  nepřítomnosti hlavního 
rozhodčího vykonává jeho povinnosti zástupce hlavního rozhodčího pro rozhodování; 
 Počet zástupců a rozdělení jejich povinností je určováno rozsahem a objemem závodů. 
 

3.4.2 Zástupci hlavního rozhodčího mohou být pověřováni těmito úkoly: 
a)  rozdělení a evidence práce skupin  rozhodčích, 
b)  technické zajištění závodů, 
c) organizování informací o závodech  a slavnostních ceremoniálech. 
 
3.4.3 Zástupce hlavního rozhodčího pro rozdělování a evidenci práce skupiny  rozhodčích 

(pro rozhodování) je povinen: 
a)  řídit závody  a kontrolovat jejich správné a pružné konání, 
b)  společně s pořadatelem soutěže pracovat na doplňování sboru rozhodčích, rozdělovat 

rozhodčí do skupin  a přidělovat jim jednotlivé úseky činnosti, 
c) při provádění instruktáže rozhodčích před začátkem závodu,  musí uvádět jednotný 

názor na rozhodování, výklad jednotlivých momentů pravidel, 
d) vypracovat časový rozvrh rozdělení a zatížení rozhodčích, 
e) sledovat práci skupin rozhodčích a provádět přesuny nezbytné podle průběhu soutěží, 
f) podle údajů rozhodčích disciplín a zástupců hlavního rozhodčího vypracovávat 

charakteristiky práce rozhodčích (hodnocení) pro jejich zanesení do zprávy hlavního 
rozhodčího. 

 
3.4.4 Zástupce hlavního rozhodčího pro informace o slavnostních ceremoniálech: 
a) stojí v čele organizace a poskytování informací závodníkům a divákům při použití 

všech dostupných prostředků (rozhlas, telefon, demonstrační tabla a další), 
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b)  vybírá ze skupiny  rozhodčích informačního rozhodčího pro zajištění nezbytných 
informačních materiálů o průběhu závodů pro zástupce tisku, 

c)   provádí řízení slavnostních ceremoniálů (zahájení, zakončení, vyhodnocení (ocenění), 
koordinuje společnou práci skupiny  pro informace, vyhodnocení, radiový styk s 
dalšími službami. 

 
 3.4.5 Zástupce hlavního rozhodčího pro technické zajištění soutěže: 
a)  řídí skupinu materiálně-technického zajištění, kontroluje průběh soutěže, odpovídá za 

měření, přípravu a vybavení míst konání závodu, zjišťuje příčiny poruch techniky 
a vybavení, rozděluje jemu přidělené rozhodčí a pracovníky na místa konání závodů, 

b)  má právo namátkově provádět technickou prohlídku a zkoušky hasičsko-technického 
vybavení,  nářadí a pomůcek, které závodníci osobně používají, 

c) vypracovává zápis o technickém stavu sportovního vybavení, překážek, nářadí a 
výstroje v případě nehody závodníka, který utrpěl těžký úraz. 
 

V případě nezbytnosti může povolávat odborníky pro konzultaci a stanovení příčin nehody. 
 
 

Skupina materiálně-technického zabezpečení je povinná: 
 
a)  provést komplex opatření pro příjem závodníků, hasičské i záchranářské techniky a  

technických prostředků (TP),  připravit místa uložení, zkoušek a označování TP, 
b)  připravit zařízení a  sportovní nářadí, rozhodčí a  měřící přístroje, prostředky signaliza-

ce, hlášení, spojení, elektricko-informační zařízení, vlajkové stožáry pro vztyčování 
vlajek, stupně vítězů atd., 

c)  udržovat v technicky řádném stavu prostory závodů, inventář, techniku, přijímat technická 
opatření a také udržovat místo pro práci sboru rozhodčích, 

d)  vybavovat sbor rozhodčích kancelářským materiálem, čistopisy dokumentů, prostředky 
rozmnožování informačních materiálů atp., 

e)  organizovat dopravu závodníků na místa tréninku, závodů i ubytování, 
f)  zajišťovat prostory pro umístění účastníků závodů, sekretariátu, lékařů, kteří se budou 

podílet na organizaci soutěže. 
 
Pro zabezpečení práce HKR při závodech  společně s administrací sportovního zařízení, 

jmenuje velitele soutěže a přiděluje mu nezbytný počet pracovníků. Veškeré pokyny dostává velitel 
soutěže  od hlavního rozhodčího a jeho zástupce pro technické zajištění závodů . 
 
 

Velitel soutěže 
 

Velitel soutěže organizuje práci pro udržování pořádku na místech konání soutěže, 
tréninků i rozcvičení, v místech ubytování pro závodníky, rozhodčí a tisk. 
Je povinen: 

a) zajistit včasné vytyčení prostor závodů  a  jejich úpravu. Provádí zápis o měření 
a předkládá jej zástupci hlavního rozhodčího pro technické zajištění závodů , 

b) organizovat včasné rozmístění nářadí a  překážek na drahách, 
c) zajišťovat telefonický nebo přímý styk pro aparát rozhodčích a zajišťovat funkci 

sdělovacího zařízení nebo reproduktorů pro informaci závodníků a diváků o průběhu 
soutěže, 
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d) mít v rezervě nezbytné množství náhradního hasičského vybavení, nářadí a inventáře, 
e)  stanovit místa pro sbory rozhodčích, zajistit pódia, tabule pro vyvěšování informací a 

výsledků závodů ; 
f)  organizovat prohlídku a revize hasičsko-technického vybavení a provádět kontrolu 

hákových žebříků,  připravených k závodu, v souladu s požadavky pravidel  bezpečnosti 
a požární ochrany. 

 
 

3.5 Hlavní tajemník 
 

3.5.1 Práci sekretariátu řídí hlavní tajemník závodů,  který je podřízen hlavnímu 
rozhodčímu. Účastní se práce Hlavní komise rozhodčích a mandátové komise. 
 

Mezi povinnosti hlavního tajemníka patří: 
a)  rozdělení povinností mezi členy sekretariátu a organizování jejich práce, 
b)  příjem jmenovitých přihlášek, provádění losování a sestavení rozběhů, 
c)  příprava protokolů závodů a jejich doručení vedoucím družstev a závodníkům, 
d)  instruktáže a kontrola práce tajemníků ve  skupinách  podle jednotlivých disciplín, 
e)  koordinace vlastní práce s vedoucím tiskového střediska, 
f)  zpracování protokolů podle disciplín a výsledků jednotlivců a družstev,  vyplňování 

souhrnného protokolu na vývěsce, 
g)  vedení protokolu zasedání hlavní komise rozhodčích a porad s veliteli družstev, 
h)  určení závodníků, kteří plní normativy a požadavky na zařazení do výkonnostních 

tříd, vydává protokol o plnění těchto normativů, které podpisuje hlavní 
rozhodčí, hlavní tajemník,  rozhodčí disciplíny a  rozhodčí časoměřič, 

i)  zajištění a kontrola správnosti vypracování zápisů o rekordech (zápisy o rekordech se 
vypracovávají za účasti rozhodčích disciplín); 

j)  zajištění tisku a kopií výsledkových listin,  vypracování technické zprávy. Všechny 
materiály závodů (technická zpráva,  výsledky individuálních závodů  a  závodů 
družstev,  schválené hlavním rozhodčím, originály protokolů, přihlášek a další) se 
předávají pořadateli soutěže. 

 
3.5.2 Hlavní tajemník odpovídá za správnost zpracování protokolů, vypočet a přidělení 

bodů a určení umístění jednotlivých závodníků a družstev. 
Pro provádění technických prácí a plnění zadaných úkolů musí mít podle objemu závodů  

nezbytný počet pomocných tajemníků, kteří pracují pod jeho vedením a podle jeho pokynů 
(písařky, grafici,  obsluha kopírek atd.) a rovněž musí být zajištěn autodopravou. 

 
  

3.6 Rozhodčí disciplín 
 

3.6.1 Rozhodčí disciplín řídí práci skupin rozhodčích podle disciplín.  
    
3.6.2 Rozhodčí disciplín jsou podřízeni přímo hlavnímu rozhodčímu (nebo zástupci 

hlavního rozhodčího) a pracují pod jeho vedením. 
 
3.6.3  Rozhodčí disciplíny: 
a)  před začátkem závodu  prověřuje místo konání závodu,  správnost vytyčení 

a rozmístění překážek, zařízení a nářadí, 
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b)  provádí a kontroluje zkoušku a označování technických prostředků (TP), 
c)  předkládá návrhy na odvolání závodníků a rozhodčích, kteří porušili pravidla závodů, 
d)  zaznamenává porušení pravidel a  hodnotí dotazy a protesty. O  přijatých 

rozhodnutích informuje hlavního rozhodčího nebo zástupce hlavního rozhodčího, 
e)  plně odpovídá za vlastní rozhodnutí a správnost rozhodování. 
 
3.6.4 Rozhodčí disciplíny má právo namátkově provádět prohlídku a prověrku hasičské 

techniky a  nářadí před startem a po dosažení cíle. 
 
3.6.5 Rozhodčí  disciplíny dávají hlavnímu rozhodčímu zprávu o všech porušeních 

pravidel, ke kterým došlo v průběhu pokusů a předkládají návrhy řešení ke sporným otázkám 
v souladu s pravidly soutěže.
 
 

3.7 Startér a jeho pomocníci 
 

3.7.1 Skupina rozhodčích se skládá z hlavního startéra, jednoho nebo několika pomocníků  
startéra. 
 

3.7.2 Hlavní povinností hlavního startéra je provést start tak, aby nikdo ze závodníků 
nevyběhl před signálem ke startu a pomocníci startéra jsou povinní signálem zastavit a vrátit 
závodníky,  jestliže porušili pravidla startu, pokud to neprovedl hlavní startér.  

 
3.7.3 Hlavní startér: 
a)  přesvědčuje se před každým startem o připravenosti cílových rozhodčích 

a časoměřičů, 
b)  sleduje zda jsou závodníci (soutěžící) správně rozestaveni na startu, 
c) vydává startovní povely a signály pro začátek běhu výstřelem z pistole, praporkem 

nebo hlasem. 
Při vydávání povelu musí startér stát na takovém místě, odkud nejlépe vidí na všechny 
startující a tak, aby ho dobře viděli rozhodčí časoměřiči. 
Při běhu v jednotlivých drahách s rozdílnými místy startu musí být startér podle možnosti 
stejně daleko od každého startujícího. 
 
3.7.4 Jestliže některý za závodníků odstartoval před startovním výstřelem, hlavní startér 

nebo kterýkoli z jeho pomocníků musí vydat opakovaný signál  k zastavení a návratu závodníků. 
 

3.7.5 Všechny otázky spojené se startem rozhoduje výhradně hlavní startér s výjimkou 
zastavení běhu pomocníkem startéra při chybném (ulitém) startu. Jeho rozhodnutí 
může změnit jen hlavní rozhodčí (nebo jeho zástupce), pokud se nacházel 
v bezprostřední blízkosti startu a rozhodl přímo zde na místě. 

 
3.7.6 Pomocník startéra: 
a) pomáhá organizovat práci na startu, kontroluje správné postavení sportovců na startu, 

dává signál (výstřelem nebo hlasem) v případě předčasného startu (ulití) kteréhokoli 
závodníka, pokud to neudělal hlavní startér, 

b) kontroluje přítomnost závodníků dalšího rozběhu, příchod poznamená do startovního 
protokolu, před startem informuje cíl o tom, že se závodník(ci) nedostavil(i), 
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c) kontroluje správné postavení sportovce na startu a v případě, že zjistí jakékoli 
porušení, signalizuje o tom okamžitě hlavnímu startérovi, 

d) zapisuje do startovního protokolu všechny poznámky a rozhodnutí startéra o porušení 
pravidel závodníky v závodu, 

e) včas připravuje a kontroluje nezbytné zařízení a inventář, který se nachází na startu a 
v případě že chybí, přijímá opatření k jeho dodání na místo startu, 

f) po ukončení závodů nebo ihned po posledním startu plněné discipliny předává 
hlavnímu tajemníkovi závodů protokol podepsaný členy skupiny rozhodčích na startu. 

 
 

3.8 Rozhodčí u závodníků (závodčí) 
 

a) Kontroluje příchod závodníků na start podle protokolu závodů a prověřuje výstroj 
závodníků  v souladu s pravidly závodů, 

b) zaznamenává do startovního protokolu závady, dožaduje se jejich odstranění a posílá 
závodníky na místo startu, 

c) v případě nutnosti kontroluje prostřednictvím vedoucího družstva doklady závodníka. 
 
 

3.9 Rozhodčí na dráze. 
 

a) Kontrolují připravenost a umístění zařízení a nářadí na svém úseku a přijímají 
opatření pro odstranění nedostatků, 

b) kontrolují správný pohyb závodníků po trati a překonávání překážek, 
c)  zaznamenávají do protokolu skutečnosti, týkající se porušování pravidel. Porušení 

pravidel signalizují zvednutým praporkem nebo jinak předem stanoveným způsobem 
hlavnímu cílovému rozhodčímu. Po skončení disciplíny písemně informují 
rozhodčího disciplíny o porušení pravidel,  

d) prověřují přítomnost a připravenost závodníků a družstev na jejich úseku štafety, 
e)  informují o připravenosti závodníků, zařízení a nářadí na dráze, 
f)  rozhodčí na úsecích se rozmisťují tak, aby viděli závodníky od startu až do cíle, 
g)  v případě nehody přijímají opatření k poskytnutí základní zdravotnické pomoci. 
Při plnění disciplín s hákovým a  skládacím žebříkem, v případě jejich zlomení nebo 

porušení pravidel bezpečnosti, rozhodčí hlasem zastaví plnění pokusu. Například: "Čtvrtá 
dráha, stůj!" Po tomto příkazu závodník okamžitě zanechá provádění pokusu.  
 
 

3.10 Rozhodčí časoměřiči 
 

3.10.1 Rozhodčí časoměřiči měří čas plnění pokusu závodníky. 
 
3.10.2 Práce rozhodčích časoměřičů řídí vrchní rozhodčí časoměřič. Rozděluje povinnosti 

mezi rozhodčími časoměřiči (pořadí "přijímání" závodníků), využívá rezervní stopky pro kontrolu 
času. Mezi jeho povinnosti patří prověrka stopek před začátkem závodu,  vydání pokynu rozhodčím 
časoměřičům vynulovat stopky, mávnutím praporkem informovat startéra o připravenosti účastníků. 

3.10.3 Rozhodčí časoměřiči jsou umístěni v prodloužení cílové čáry nebo na cvičné věži 
tak, aby dobře viděli na start i cíl. 

 

 13



3.10.4 Stopky se spouštějí v okamžiku, kdy se objeví oheň nebo dým z pistole startéra nebo 
v okamžiku začátku spouštění praporku a zastavují se poté, co účastníci splní pokus. Výsledky na 
stopkách zapisuje vrchní rozhodčí časoměřič do cílového protokolu dané disciplíny. 

 
3.10.5 Rozhodčí časoměřiči informují o údajích svých stopek (bez posuzování údajů s 

jinými rozhodčími časoměřiči) vrchního rozhodčího časoměřiče a podle jeho pokynu mu předkládají 
stopky. V  případě, že se rozcházejí názory na hodnocení údajů daných stopkami, má rozhodující 
slovo vrchní rozhodčí časoměřič. 

 
3.10.6 Po zapsání času mají rozhodčí časoměřiči právo vynulovat stopky pouze s povolením 

vrchního rozhodčího časoměřiče. 
 
3.10.7 Čas závodníka, který přiběhl jako první, se zachycuje na třech stopkách, ze kterých 

se počítá aritmetický průměr. 
 
Poznámka: V případě chybného zápisu výsledků do cílového protokolu se zápis 

nemaže, ale jednou se přeškrtne a vedle se zapisuje správný výsledek a doplňuje se podpisem 
vrchního rozhodčího časoměřiče.  

    
3.10.8 Po skončení disciplíny vrchní rozhodčí časoměřič předává zpracované a podepsané 

cílové protokoly (chronometráž) hlavnímu tajemníkovi závodů . 
 
 

3.11 Cílový rozhodčí  
 

Schvaluje správnost proběhnutí cílem, pořadí závodníků a rozdíly mezi nimi  
(v metrech), zaznamenává informace rozhodčích na dráze o případném porušení pravidel závodníky. 
 
 

3.12 Tajemník v cíli 
 

Sestavuje protokol pořadí závodníků a po jeho potvrzení svým podpisem jej předává 
vrchnímu rozhodčímu časoměřiči. 
 
 

3.13 Rozhodčí informátor (hlasatel) 
 

Na všech závodech  je jmenován rozhodčí informátor (hlasatel). 
3.13.1 Práce rozhodčího informátora (hlasatele) musí být zaměřena na propagaci požárního 

sportu. Včas informuje závodníky, diváky, trenéry a zástupce tisku o průběhu a výsledcích závodů . 
 

3.13.2 Rozhodčí informátor (hlasatel)je povinen: 
a)  dobře znát propozice soutěže,  sportovní úspěchy družstev i jednotlivců ve všech 

disciplínách soutěže, 
b)  informovat o průběhu soutěže,  včas podávat zprávy o nejlepších výsledcích 

a průběhu sportovních bojů, 
c)  vyhlašovat pokyny a směrnice sboru rozhodčích o průběhu soutěže, 
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d)   včas připravit hlasatelské texty pro slavnostní ceremoniály, odsouhlasit je s hlavní 
komisí rozhodčích. 
 

 
3.14 Lékař  soutěže

 
Je členem hlavní komise rozhodčích a: 

a)  při podávání přihlášek prověřuje správnost zdravotnické dokumentace závodníků a provádí 
kontrolu tak, aby se závodů účastnili pouze ti závodníci, kteří jsou schopni ze zdravotního 
hlediska závody absolvovat, 

b)  provádí lékařské pozorování závodníků během soutěže, 
c)  organizuje kontrolní lékařské vyšetření závodníků podle zvláštních pokynů 

(onemocnění, úrazy a další) a vydává rozhodnutí o možnosti pokračování v závodech a 
v případě odvolání závodníka z další soutěže o tom informuje hlavního rozhodčího, 

d)  sleduje dodržování sanitárních a hygienických požadavků při soutěži,  
e)           zajišťuje poskytování lékařské pomoci, 
f)           podle pokynů pořadatele soutěže organizuje dopingovou kontrolu podle schválených metod, 
g)      po skončení soutěže podává hlavnímu rozhodčímu a pořadateli soutěže zprávu o zdravotním 

a sanitárním zajištění se závěry a návrhy. 
 
 
3.15 Složení skupiny  rozhodčích pro překonání stometrové dráhy s překážkami 
 

Složení skupiny rozhodčích 2 dráhy 3 dráhy 4 dráhy 
Rozhodčí disciplíny 1 1 1 
Startér (hlavní) 1 1 1 
Startér (asistent) - 1 1 
Pomocník startéra 1 1 2 
Rozhodčí u závodníků (závodčí) 1 2 2 
Vrchní rozhodčí časoměřič 1 1 1 
Rozhodčí časoměřič 4 6 8 
Rozhodčí u překážky 3 6 6 
Tajemník v cíli 1 1 1 
Cílový rozhodčí  1 1 1 

 
 

3.16 Pro zajištění soutěže ve výstupu po hákovém žebříku se přidělují speciálně instruovaní 
pracovníci pro poskytování záchrany. Při výstupu po hákovém žebříku se pracovníci záchrany 
rozmisťují na poschodích cvičné věže, jeden na každé okno. 

Pracovník poskytující záchranu má právo dotýkat se rukama závodníka nebo žebříku pouze 
tehdy, když jasně hrozí sesmeknutí žebříku a pád závodníka. 
 

 
 
 
 
 

 

 15



Složení skupiny  rozhodčích pro výstup po hákovém žebříku do 4. podlaží cvičné věže 
 

Složení skupiny rozhodčích 2 dráhy 3 dráhy 4 dráhy 
Rozhodčí disciplíny 1 1 1 
Startér (hlavní) 1 1 1 
Pomocník startéra 1 1 2 
Rozhodčí u závodníků (závodčí) 1 2 2 
Vrchní rozhodčí časoměřič 1 1 1 
Časoměřiči 4 6 8 
Rozhodčí u věže 1 1 2 
Rozhodčí u žebříků (na startu) 1 1 1 
Tajemník v cíli 1 1 1 
Cílový rozhodčí 1 1 1 
 
 

3.17   Složení skupiny  rozhodčích pro hasičskou štafetu 4x 100 m 
 
Složení skupiny rozhodčích 1 dráha 2 dráhy 
Rozhodčí disciplíny 1 1 
Startér (hlavní) 1 1 
Pomocník startéra 1 1 
Rozhodčí u závodníků (závodčí) 1 2 
Vrchní rozhodčí časoměřič 1 1 
Rozhodčí časoměřiči 4 6 
Rozhodčí na úseku 3 6 
Rozhodčí u překážek 7 9 
Rozhodčí na čáře odpojení proudnice 1 2 
 

Pro zajištění soutěže v hasičské štafetě 4x 100 m přiděluje pořadatel soutěže pro každou 
štafetu (družstvo) nezbytný počet obslužného personálu, který je podřízen rozhodčímu disciplíny. 
 
 

3.18 Složení skupiny  rozhodčích pro požární útok 
  
Složení skupiny rozhodčích 1 dráha 2 dráha 
Rozhodčí disciplíny 1 1 
Startér (hlavní) 1 1 
Pomocník startéra 1 2 
Rozhodčí na dráze 2 4 
Rozhodčí u závodníků (závodčí) 1 2 
Vrchní rozhodčí časoměřič 1 1 
Rozhodčí časoměřiči 2 4 
Tajemník v cíli 1 1 
Cílový rozhodčí 1 2 
Rozhodčí pro hasičskou techniku a 
nářadí (rozhodčí na základně) 

1 1 

  
Poznámka: Podle rozhodnutí hlavní komise rozhodčích, se počty a složení skupin  rozhodčích 
mohou měnit. 
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3.18.1 Rozhodčí a časoměřiči se rozmisťují podle pokynu rozhodčího disciplíny v závislosti 
na charakteru plněného úkolu tak, aby viděli na závodníky během jejich činnosti. 

 
3.18.2 Rozhodčí pro hasičskou techniku a zařízení (rozhodčí na základně) provádí kontrolu 

správného uložení nářadí, správnost použití motorové stříkačky (čerpadla) a další hasičské techniky. 
 
3.18.3 Při konání soutěže s použitím elektronického měření času a  výpočetní techniky 

mohou být do skupin  rozhodčích jmenováni rozhodčí specialisté (operátoři výpočetní techniky). 
 

 
 

4. PRAVIDLA KONÁNÍ  SOUTĚŽE 
 

4.1 Všeobecné zásady 
 

4.1.1 Pořadí konání závodů podle disciplín je určen propozicemi soutěže a nebo je stanoven 
na místě hlavní komisí rozhodčích (v závislosti na místních nebo klimatických podmínkách). 

 
4.1.2  Rozběhy se pro každou disciplínu určují losováním. 
 
4.1.3 Losování rozběhů a drah provádí před závody hlavní komise rozhodčích, za 

přítomnosti vedoucích družstev. 
 
4.1.4 Disciplíny 100 metrů s překážkami a výstup na cvičnou věž po hákovém  žebříku jsou 

plněny dvěma pokusy a semifinálovými a finálovými rozběhy.     
 Do finále postupují závodníci, kteří měli nejlepší výsledky v semifinálových 

rozbězích. Počty závodníků v semifinále a finále jsou dány počtem drah. 
 
4.1.5 Při dvou pokusech v soutěži na 100 metrů s překážkami a výstupu na cvičnou věž  po  

hákovém žebříku, je rozhodující pro  semifinálové rozběhy lepší výsledek ze dvou pokusů. Účastníci 
finálového běhu se určují podle nejlepších výsledků v semifinálových rozbězích. Jestli 
v semifinálových a finálových bězích nemá závodník naměřený čas, pořadí se neurčuje. 

 
4.1.6 Soutěž v požárním útoku má dva pokusy. 
 
4.1.7 Při ztrátě výstroje nebo nářadí při plnění libovolné disciplíny, je závodník povinen se 

pro výstroj nebo nářadí vrátit, zvednout je a pokračovat v závodě. Závodníku, který takto neučiní, se 
jeho výsledek nezapočítává. 

 
4.1.8 Při zlomení nebo zjištění závady na sportovním nářadí a vybavení nebo jeho 

nesprávném použití, ke kterému nedošlo z viny závodníka, může po posledním pokusu dané 
disciplíny závodník pokus opakovat, po  povolení hlavní komisí rozhodčích. 

 
4.1.9 V předvečer závodů se na základě stanoveného časového rozvrhu povoluje 

závodníkům vyzkoušet sportovní nářadí a zařízení ve všech disciplínách uvedených v propozicích 
soutěže. 
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4.2 Start 
 

4.2.1 Dráhy, ve kterých mají závodníci startovat, se určují losem.  Pořadí jmen závodníků 
musí v  takovém případě ve startovním  protokolu odpovídat rozlosování. 

 
4.2.2 V případě, že se nedostaví jeden nebo několik závodníků, startující se postaví na dráhy 

v souladu se startovním protokolem (bez záměny). 
 
4.2.3 Na přípravu ke startu v individuálních disciplínách (včetně rozmístění potřebného 

nářadí a pomůcek ) mají závodníci maximálně dvě minuty, počínaje  okamžikem startu předcházejí-
cího rozběhu. 
 Jestliže závodník zdrží přípravu ke startu v době, která je určena, startér může závodníkovi 
udělit napomenutí. Po opakované výzvě se závodníkovi uděluje výstraha (chybný start) a v případě 
dalšího zdržení je odvolán ze startu. 
     

4.2.4 Startér vydává přípravné signály „Na start!“, „Pozor!“, v jazyce země, která pořádá 
soutěž a potom dá signál k začátku plnění disciplíny výstřelem (ze startovní pistole). Povel „na 
start“, „pozor“ se může předávat (signalizovat) hvízdnutím (zapískáním). 

Po povelu "Na start!" účastníci zaujímají pro ně vhodnou pozici u čáry startu, nedotýkají se 
rukama ani nohama startovní čáry ani dráhy za ní. 

Když se startér přesvědčí o připravenosti závodníků, vydá povel „Pozor", po kterém 
účastníci musí zastavit veškerý pohyb. Jestli po vydání povelu „Pozor" a před výstřelem startérovy 
pistole závodník zvedne z dráhy nohu nebo ruku, započítává se mu chybný start. Startér má právo 
odstartovat běh pouze při úplné nehybnosti (klidu) všech závodníků na startu. 

 
4.2.5 Jestliže startér z jakéhokoli důvodu zdrží start, musí dát povel „Zastavit!", po kterém 

musí všichni účastníci rozběhu opustit startovní pozice a zaujmout je znovu až po opakované výzvě 
startéra. 

 
4.2.6 Účastníci rozběhu, kteří před signálem startéra (před výstřelem nebo povelem 

„Vpřed!") jako první zvedli ze země ruku nebo nohu nebo uvedli do pohybu tělo, se považují za ty 
kdo pokazili start (chybný start) a dostávají výstrahu. Jestli se před a nebo po vydání signálu 
k zahájení běhu hlavní startér nebo jeho pomocník domnívá, že někdo ze  závodníků neprovedl start 
správně, musí všechny závodníky zastavit (druhým výstřelem, píšťalkou nebo hlasem) a závodníci 
vrací se na startovní čáru.  

Přitom se výstraha uděluje tomu závodníkovi (nebo těm závodníkům), kterého startér 
považuje za viníka porušení pravidel startu. Jestliže nesprávný start, provedený jedním závodníkem 
(nebo skupinou závodníků), vyvolá předčasné (před signálem) vyběhnutí ostatních závodníků 
rozběhu, výstrahu dostává jen závodník (závodníci), který(ří) provedl(i) chybný start. 

Jestliže má startér pochybnosti určit viníka chybného startu, nemusí udělovat výstrahu 
nikomu. 

Závodník, který dostane výstrahu podruhé, je ze startu v daném pokusu odvolán. 
Při plnění dané disciplíny může mít závodník jen jeden chybný start. Jakmile se dopustí druhého 
chybného startu, končí  v této disciplíně a to nezávisle na tom, zda plní disciplínu v rozběhu, 
osmifinále, semifinále či finále. 
 

4.2.7 Závodník, který dostal výstrahu, musí zvednout ruku na potvrzení toho, že slyšel 
a pochopil jemu udělenou výstrahu. 
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4.2.8 Všechny výstrahy a rozhodnutí startéra se zapisují do startovního protokolu. 
 

 
4.3 Běh na dráze 

 
4.3.1 Po dobu běhu musí závodník běžet pouze ve své dráze. 
 
4.3.2 Sbor rozhodčích má právo odvolat závodníka (družstvo) ze závodu  v dané 

disciplíně, jestliže překážel(o) jinému závodníkovi (družstvu) nebo si při přechodu na cizí dráhu 
zkrátil(o) vzdálenost a získal(o) výhodu. 

 
4.3.3 Zakazuje se jakékoli vedení závodníků na dráze. V  případě porušení tohoto pravidla 

se výsledek získaný v daném pokusu závodníkovi nezapočítává. 
 

 
4.4 Cíl 

 
 4.4.1 Disciplína se považuje za splněnou, jestliže závodník (družstvo) proběhl(o) 

stanovenou dráhu a neporušil(o) podmínky, dané pravidly soutěže  v dané disciplíně. 
 
4.4.2 Pořadí proběhnutí dráhy a výsledky závodníků určují cíloví rozhodčí a časo-

měřiči, případně za pomoci automatizované speciální časomíry. 
V případě přechodu od automatických stopek nebo jestliže „nezaznamená" elektronická 

časomíra čas závodníka (družstva), započítává se čas podle ručních stopek s přidáním 0,25 sekundy 
v disciplíně běh na 100 m s překážkami, v disciplíně výstup na cvičnou věž po hákovém žebříku 0,1 
sekundy. 

Zaznamenané výsledky se považují za oficiální, jestliže jsou schváleny hlavní komisí 
rozhodčích. 

 
 

4.5 Pokus v běhu na 100 m s překážkami 
 
Pokus v běhu na 100  m  s překážkami probíhá takto: 
a)  závodník s proudnicí se postaví před startovní čáru, ale nestojí na ní (proudnice může být 

v libovolné poloze); 
b)  při běhu na trati překonává bariéru, sebere hadice, přebíhá kladinu, spojuje hadice mezi 

sebou, přibíhá k  rozdělovači, připojuje k němu hadici a pokládá ji.  Bariéru překonává bez 
toho, že by se nohou opíral o stojky a podpěry.  Hadice se nosí libovolným 
způsobem. Spojování spojek mezi sebou,  k rozdělovači a k proudnici se dovoluje provádět 
jak na místě tak i při pohybu na dráze. Při seskoku před hraniční čárou se závodník musí 
vrátit a znovu překonat kladinu. Zakazuje se přenášet rozdělovač z jeho místa; 

c)  konec překonání dráhy se zaznamená v okamžiku, kdy se závodník  dotkne pomyslné 
vertikální  plochy cíle, kteroukoli částí trupu, kromě hlavy, rukou a nohou; 

d)  dráhu proběhl ten, kdo přeťal celým tělem bez cizí pomoci pomyslnou plochu cíle. Jestliže 
závodník poté, co se dotkne trupem pomyslné plochy cíle, upadne na cílové čáře, je jeho čas 
ukončení závodu zachován, jestliže okamžitě samostatně překoná celým tělem pomyslnou 
plochu cíle; 

e)  po proběhnutí  cílem musí být všechny půlspojky spojeny; 
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g) závodník v cíli musí držet hadice takovým způsobem, aby se rozhodčí mohli přesvědčit 
o správnosti spojení proudnice s hadicí, v opačném případě se výsledek nemusí započítat. 
 

 
4.6 Výstup na cvičnou věž po hákovém žebříku  

 
Závodník může při výstupu po hákovém žebříku vystupovat bez použití zajišťovacího 

zařízení. Musí však předem předat hlavní komisi rozhodčích prohlášení o tom, že souhlasí s 
výstupem bez jištění. Na žádost závodníka je pořádající organizace povinná poskytnout zajišťovací 
zařízení. 

Soutěž  ve výstupu na cvičnou věž po hákovém žebříku se provádí následovně: 
-  závodník se postaví před startovní čáru, nestojí však na ní. Závodníku je povoleno uchopit 

hákový žebřík do ruky (rukou) vyhovujícím způsobem. Na signál startéra závodník vybíhá 
a vystupuje do podlaží cvičné věže libovolným způsobem, tak aby nevadil závodníkům na 
dalších drahách. 

Není dovoleno manipulovat s  hákovým žebříkem (vyhazovat žebřík) při stoji na parapetu. 
 
Cíl: závodník se dotkl oběma nohama podlahy nebo kontaktních plošin v cílovém podlaží. 
 
 

4.7 Hasičská štafeta 4x 100 m 
 

4.7.1 Štafeta se skládá ze čtyř úseků po 100 metrech. 
 
4.7.2 Každý závodník družstva ve štafetovém běhu má právo běžet pouze jednou. 
 

 4.7.3 Štafetovým kolíkem je proudnice. 
 

4.7.4 Předání štafetového kolíku (proudnice) se provádí ve 20 metrové zóně předávky.  
Určující je poloha proudnice,  nikoli závodníka. Závodník, který přijímá štafetu, může začít běžet 10 
metrů před začátkem předávacího úseku. Proudnice se může nosit libovolným způsobem. Poslední 
závodník družstva musí překonat cílovou čáru i s proudnicí. Při upadnutí proudnice během předávky, 
může proudnici zvednout jen  předávající. Proudnice, která upadla na sousední dráhu se smí 
zvednout jen tak, aby to nepřekáželo druhému závodníkovi, v opačném případě je družstvo odvoláno 
ze závodu . 
 

4.7.5 Závodník, který předal proudnici, může sejít z  dráhy vymezené pro běh jedině 
tehdy, když se přesvědčil, že nebude překážet ostatním závodníkům. 
Jakákoli pomoc závodníkovi při plnění úkolů v úseku není dovolena. Družstvo, které poruší 
pravidla, podléhá diskvalifikaci. 

 
4.7.6 Soutěž v hasičské štafetě 4x 100 m se koná takto: 
a)  závodník s proudnicí a  sklápěcím žebříkem stojí před startovní čárou; 
b)  na povel nebo na signál startéra závodník vybíhá. V  dalších úsecích závodník po 

převzetí štafety vyráží bez povelu startéra; 
c)  první úsek: závodník, který přiběhl k domečku, vystoupí na jeho střechu za pomoci 

sklápěcího žebříku,  přeběhne po ní, seskakuje na dráhu za vymezovací  čáru, dotkne 
se přitom plošiny. Při dopadu před vymezenou čáru je závodník povinen se vrátit 
a znova překonat domeček; 
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d)  druhý úsek: závodník, který přijal štafetu, překonává bariéru bez toho, že by se 
nohama opíral o stojky nebo o podpěry stabilizující bariéru; 
Po překonání bariéry, v okamžiku dopadu závodníka se zapaluje hořlavá kapalina v 
nádrži na hořlavou kapalinu. 

e)  třetí úsek: závodník, který převzal proudnici, přibíhá k hadicím, uchopí je a překonává 
kladinu,  dobíhá k rozdělovači, připojuje k němu hadicové vedení (spojené hadice)  a 
pokládá jej. Hadice se přenášejí libovolným způsobem. Spojování hadic mezi sebou 
a s proudnicí se může provádět na místě i za pohybu po dráze. Proudnice se k hadici 
připojuje před "čarou odpojování" a za ní se odpojuje. Poloha hadicového vedení po 
odpojení proudnice se nebere v úvahu. 
Při seskoku z kladiny na zem před vymezovací čárou je závodník povinen se vrátit 
a znova přeběhnout kladinu; po proběhnutí cílem musí být půlspojky spojeny. 

f)  čtvrtý úsek: závodník, který převzal štafetu, přibíhá k hasicímu přístroji, bere 
jej, přináší k nádrži a hasí hořící kapalinu. Po uhašení kapaliny není povoleno 
ponechat hasicí přístroj v nádrži.  

Umístění hasicího přístroje provádí rozhodčí čtvrtého úseku. 
Jestliže se hořící kapalinu nepodaří uhasit jedním hasicím přístrojem, závodník může použít 

rezervní hasicí přístroj. 
 Cíl: závodník čtvrtého úseku překonal s proudnicí cílovou čáru, oheň v nádrži a kolem ní je 
již úplně uhašen. 
 Na mezinárodních závodech  před začátkem prvního rozběhu štafety je nezbytně nutné 
zahřát nádrž na hořlavou kapalinu spálením čtvrt (0,25) litru benzínu. 

 
 

4.8 Požární útok 
 
 4.8.1 Závod se koná s motorovým čerpadlem se startérem firmy ROZEN-BAUER VOX 
nebo analogické modifikace. 
 

4.8.2 Před prvním pokusem (nebo při výměně) se povoluje krátké vyzkoušení motorového 
čerpadla s nasátím a dodávkou vody. 

 
4.8.3  Podmínky plnění požárního útoku – příloha č. 1.2. 
 

 
4.9 Dvojboj 

 
4.9.1 Do závodu ve dvojboji patří: 
a) překonání 100 metrové dráhy s překážkami; 
b) výstup po hákovém žebříku do 4. podlaží cvičné věže. 

 
4.9.2 Výsledek dvojboje se určuje součtem časů, kterých účastníci dosáhli ve dvou 

disciplínách programu. Závody  ve dvojboji se mohou konat v jeden nebo dvou dnech. 
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5.  PROSTORY A PODMÍNKY KONÁNÍ SOUTĚŽE,  NÁŘADÍ 
 
 
Pořadatel soutěže, je povinen připravit a vyčlenit pro konání soutěže hákové žebříky,   

rozdělovače,  sklápěcí žebříky,  motorová čerpadla, hadice a další nářadí , odpovídající pravidlům 
soutěže a dodat je podle požadavků vedoucích družstev. 

 
 

5.1 Podmínky pro konání závodu v běhu na 100 metrů s překážkami  
 
 5.1.1 Délka dráhy nesmí být kratší než 115 m, šířka minimálně 2 m. Povrch dráhy může být 
libovolný (zemina, tartan, umělý povrch atd., s výjimkou betonu a asfaltu). 
 Při disciplíně 100 metrů s překážkami musí být volný prostor minimálně 5 metrů před 
startem a 10 metrů za cílem. 

Při konání závodů na dvou a více drahách musí být šířka každé dráhy minimálně 2 metry. 
 
5.1.2 Napříč dráhou se bílou barvou vyznačí: 
a)  startovní čára - na začátku dráhy, 
b)  cílová čára - na konci dráhy. 
Všechny čáry musí být široké 5 cm; startovní čára se započítává do celkové délky dráhy 

běhu a cílová čára je za stanovenou vzdáleností. Za cílovou čárou se po obou stranách dráhy  ve 
vzdálenosti 30 cm od kraje umístí cílové sloupky. 

 
5.1.3 3 - 5 metrů za startovní čárou se v jednotlivých drahách musí vyznačit pro rozhodčí 

i diváky dobře viditelné ukazatele pořadového čísla dráhy (začíná se počítat od vnitřního okraje). 
 
5.1.4 Pro signál startérovi o připravenosti rozhodčích časoměřičů a rozhodčích v cíli a pro 

signály o připravenosti v úsecích štafet se používají barevné praporky nebo zařízení typu semaforu. 
 
5.1.5 Na dráze se postaví: 
a)  23 m od startovní čáry bariéra, výšky 2 m, šířky 2 m, stěna bariéry je z prken o síle 

minimálně 40 mm, 
b)  dvě hadice v kotoučích 28 m od startovní čáry, 
c)  kladina - přední konec ve vzdálenosti 38 m od startovní čáry, povrch kladiny plochý, 

rovný, šířka 18 cm. Kladina se upevňuje vodorovně na opěrných sloupcích. Délka 
kladiny 8 m, výška horního povrchu od země 120 cm, k oběma koncům kladiny se 
připojují nabíhací šikmé můstky dlouhé 2 m a široké 25 cm. 

Na horní povrch můstků se připevní příčné hranolky o šířce 5 cm, výšce 3 cm, ve 
vzdálenosti 35 cm od sebe, měření se provádí shora na osu hranolku. Na konci kladiny napříč dráhy 
po celé její šířce se bílou čarou vyznačí vymezující čára. 

 
 

5.2 Podmínky pro konání závodu s hákovým žebříkem 
 

5.2.1 Délka dráhy minimálně 50 m, šířka (při věži se čtyřmi řadami oken) minimálně 10 m.  
5.2.2 Cvičná věž – čtyřpodlažní. Čelní svislá plocha je pokryta stavebními materiály, je 

pracovní plochou, kde jsou: 
a)  dva nebo více okenních otvorů v každém podlaží (mimo přízemí) o rozměru 110 cm 

na 187 cm, 
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b)  okno je vzdáleno od okraje stěny minimálně 65 cm, 
c)  šířka parapetu 40 ± 2 cm, 
d)  parapet nad úrovní podlahy 80 ± 5 cm, 
e)  výška parapetu druhého podlaží od povrchu země 4,25 m, vzdálenost mezi parapety 

2, 3 a 4. podlaží je 3,3 m. 
 Poznámka: parapety  2, 3 a 4. podlaží musí vystupovat z čelní plochy věže o 3 cm, k lícové 
části parapetu 2. podlaží se přibije vrstva pogumované tkaniny (z hasičské hadice). 

f)     na čelní stěně cvičné věže nesmí být žádné otvory (kromě oken) a vystupující 
části. Ve vzdálenosti 3 m 20 cm od horního povrchu parapetu druhého podlaží cvičné 
věže se  k její patě na lícové straně připevňuje hranol o rozměru 6 x 6 cm po celé šířce 
věže (vzdálenost se měří ke spodní hraně hranolu). Pod okny druhého podlaží se na 
čelo věže povoluje připevnit plech, pryž, umělou hmotu nebo překližku,  tak aby byli 
závodníci chráněni před třískami. Povoluje se také pravou část parapetu (ve směru 
pohybu) opatřit umělým sportovním povrchem typu "Rezdor" nebo obdobným 
pokrytím, 

g) na každém podlaží věže musí být plošiny široké (od čelní strany) minimálně  
1,5 m, přičemž každá plošina musí mít výstup na pevný žebřík. Pevný žebřík 
s ochranným košem se upevňuje uvnitř věže na jedné z její boční strany, 

h) cvičná věž musí být vybavena spolehlivým zajišťovacím zařízením, 
i) v prostoru před čelní stěnou věže se v zemi vybuduje záchranný polštář o hloubce 

minimálně 1 m, šířce 4 m od čela věže, který přesahuje svými rozměry šířku věže 
minimálně o 1 m.  

Záchranný polštář uvedené hloubky je tvořen ze zásypu složeného z 50 % pilin,  které se 
nasypou v 50 cm silné vrstvě na základ z pružícího materiálu. Tloušťka pružícího základu je 50 cm. 

Mezi pružícím základem a násypem se proloží rohože. Zásyp v jámě musí být dostatečně 
zkypřený a upravený do úrovně dráhy. Pro odvádění vody z jámy záchranného polštáře se na dno 
klade drenáž nebo jiné zařízení, zajišťující odvádění vody. 

5.2.3 Při konání závodů ve výstupu s hákovým žebříkem je startovní čára vzdálena 32,25 m 
od čela věže. Šířka každé dráhy je minimálně 170 cm. Startovní čára se vyznačí bílou barvou 
rovnoběžně s čelem cvičné věže. 

 
 

5.3 Zvláštnosti konání soutěží v  halách.  
Požadavky  

 
Soutěže se konají ve vytápěných prostorách, které mají dráhu a cvičnou věž pro konání 

závodů na 100 metrové dráze s překážkami a s hákovým žebříkem. Mezinárodní závody  se podle 
doporučení mají provádět ve specializovaných komplexech, odpovídajícím standardům sportovních 
staveb včetně  vybavení  a o počtu 2 - 4 dráhy. 

Dráha pro konání závodů na 100 metrové dráze s překážkami musí být dlouhá minimálně 
115 metrů (za cílem minimálně 10 metrů a 5 metrů před startovní čárou). V  případě nemožnosti 
zajistit potřebnou vzdálenost za cílem je třeba počítat s měkkými bariérami, které zaručují 
bezpečnost závodníků. 
 
 

5.4 Podmínky pro konání závodů v hasičské štafetě 
 
 5.4.1 Délka dráhy musí být 400 m, šířka minimálně 2 m. Dráha pro běh se odděluje od 
vnitřního povrchu (oválu) obrubníkem vysokým 3 cm a širokým 5 cm, natřeným bílou barvou. 
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5.4.2 Číslování drah se provádí od vnitřního obrubníku. Všechny dráhy se od sebe navzájem 

oddělují bílými čarami o šířce 5 cm, provedenými z vnější strany každé dráhy. Šířka čáry na pravé 
straně ve směru běhu se započítává do šířky dráhy. 

 
5.4.3 Přeměřování se musí provádět po čarách měření, které jsou vzdálené pro první dráhu 

30 cm od vnitřního okraje obrubníku, u ostatních drah  20 cm od sousední vnitřní dráhy. Měření drah 
se provádí kovovým pásmem. 

  
5.4.4 Na dráze pro běh se po celé její šířce pod pravým úhlem k obrubníku vyznačují bílými 

čarami start i cíl. 
 V každém úseku se vyznačuje zóna předávky štafety dlouhá 20 m. Vyznačena je dvěma 
příčnými čarami ve vzdálenosti 10 m před a za čárou, vymezující konec 100 m úseku. Ve vzdálenosti 
10 m od začátků zón předávek 2., 3., a 4. úseku se vyznačují příčné čáry - začátek rozběhu 
závodníků daného úseku. Šířka čar (5 cm) se do rozměru zóny předávky a délky celého úseku 
nezapočítává. 
  

5.4.5 Na každé dráze se umisťují tyto překážky: 
a) první úsek - 30 m od startu přední stěna domku, délka domku 5 m, výška nad zemí do 

hřebenu střechy 2,5 m. Střecha je sedlová, dlouhá 4 m, šířka každé strany střechy 1,5 m, úhel sklonu 
30 stupňů. Napříč sklonu se po celé délce připevňuje 20 cm od spodních okrajů hranol o šířce 10 cm 
a výšce 6 cm, šířka základny domečku maximálně 2 m. Na konci domečku se vybuduje horizontální 
plošina o délce 1 m, výška od země 1,75 m, šířka 2,5 m. V přední části střechy (ze strany startu) se 
po obou stranách hřebene provede výřez dlouhý 30 cm do hloubky 5 - 7 cm. 

Přední část domečku je obložena prkny. Na konci domečku (plošiny) se na dráze vyznačí 
vymezující čára. Závodník při překonání domečku musí seskočit za ohraničující čáru, 

b)  druhý úsek  - 50 m od začátku úseku –bariéra, 
c)  třetí úsek    - 15 m od začátku úseku se umístí dvě smotané hadice,  

  - 25 m od začátku úseku - přední konec náběhového můstku  kladiny. Na 
konci kladiny se provede bílou barvou napříč dráhy po celé její šířce 
vymezující čára,  

 - 55 m od začátku úseku - rozdělovač,  
 - 80 m od začátku úseku  se bílou barvou vyznačí napříč dráhou po celé 

její šířce čára pro odpojení proudnice, 
d)  čtvrtý úsek - 20 m od začátku úseku stojí hasicí přístroj a v 50 m železná nádrž na 

hořlavou kapalinu o délce k přednímu okraji 1,5 m, šířce 1 m s výškou 20 cm. Do 
nádrže se nalévají kapaliny v tomto pořadí a množstvích v litrech: 
- voda - 30 
- petrolej pro svícení - 2 
- benzín automobilový - 0,25. 

 
5.4.6 Při každém pokusu se musí umístit náhradní hasicí přístroje 1,5 m od okraje 

nádrže, přitom se bere v úvahu rozmístění drah a směr větru. 
 
5.4.7 Po každém pokusu se nádrž vyprázdní od zbytků hořlavé kapaliny a nalije se nové 

složení a množství kapalin. 
 Na každé soutěži se doporučuje využívat 2 – 3 sady nádrží. 
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5.4.8 Překážky požární štafety se musí stavět na čarách tak, aby směr pohybu závodníků byl 
souběžný s čárami vyznačující dráhy. Bariéra se umísťuje na osu dráhy, přední stěna nádrže se 
umístí na osu s polohou levého předního rohu na vzdálenost 50 cm od vnitřního ohraničení dráhy. 

 
5.4.9 Rozměry a upevnění ostatních překážek používaných při štafetě, odpovídají rozměrům 

a upevnění překážek, používaných při disciplíně 100 metrů překážek. 
 
 

5.5 Nářadí 
 

5.5.1 Nářadí musí splňovat tyto požadavky: 
a)  hákový žebřík: 

hák přečnívá - minimálně o 40 cm, 
váha žebříku - minimálně 8,5 kg, 

b)  sklápěcí žebřík je dřevěný nebo kovový o váze minimálně 8,5 kg, 
c)  hasičské hadice: lněné, syntetické apod., délka 20 ± 1 m, průměr 52 mm, váha hadice 

minimálně 5 kg. Povoluje se používat kovové a umělohmotné půlspojky, 
d)  štafetová proudnice o délce minimálně 25 cm, váha minimálně 0,4 kg,  upínací 

řemínek dlouhý maximálně 0,5 m, 
e) rozdělovač: trojhrdlý (trojcestný) hasičský, standardní s jedním centrálním ventilem 

na třech oporkách se umisťuje libovolně na dráze. Spodní ozub půlspojky se nachází  
6 cm nad povrchem dráhy. Vertikální (čelní) plocha půlspojky musí být kolmá 
k dráze. Povoluje se využívat individuální rozdělovače odpovídající těmto 
pravidlům. Měnit konstrukci rozdělovače je zakázáno. 

 
 5.5.2 Nářadí, používané při konání závodů,  musí být odzkoušeno a odpovídat pravidlům 
bezpečnosti práce.  
 
 5.5.3 V hasičské štafetě se ve čtvrtém úseku používají práškové hasicí přístroje o váze 5 ± 1 
kg. Náplň hasicího přístroje: minimálně 600 litrů za minutu při tlaku 8 bar. 
 
 
 

6. REGISTRACE REKORDŮ  A  NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ 
 

6.1 Všeobecná ustanovení 
 
 6.1.1 Za rekord se počítá výsledek, který je lepší nebo stejný jako stávající rekord v té či 
jiné disciplíně požárního sportu, dosažený na oficiálních mezinárodních závodech,  za přísného 
dodržování pravidel, platných v době konání  a schválených Mezinárodní sportovní federací hasičů 
a záchranářů. 
 

 6.1.2 Jako rekord se registruje absolutně nejlepší výsledek v dané disciplíně požárního 
sportu. 

6.1.3 Registrace na otevřeném prostranství a v  halách se provádí odděleně.  
 
 6.1.4 Rekordem může být výsledek dosažený na otevřeném prostranství nebo v hale. 

 
 

 25



 
6.2 Náležitosti záznamu o rekordu 

 
6.2.1 Za rekord může být uznán výsledek dosažený ve všech pokusech soutěže (jestliže se 

tyto konaly s přesným měřením výsledků). Přitom disciplína, ve které byl dosažen tento 
výsledek, musí být na programu dané soutěže.  

Registrace jako rekord se stanovuje také  u výsledků dosažených na mezinárodních 
závodech , věnovaných významným datům, svátkům atp., které nebyly předem uvedeny 
v kalendářním plánu mezinárodních soutěží, ale konaly se v  souladu s požadavky těchto pravidel. 

Přitom je nezbytné, aby oznámení o takovéto soutěži a jejím programu bylo publikováno 
nejméně tři dny před jejím konáním a závod v disciplíně, ve které byl dosažen rekordní 
výsledek, dokončili minimálně tři závodníci. 

 
6.2.2 Rekord mezinárodních závodů se měří elektronickým zařízením. Start se musí 

provádět výstřelem. 
 
 6.2.3 Rekordy mezinárodních závodů se registrují pouze v případě, že jsou měřeny 

automatickými (elektronickými) stopkami. Při automatickém měření času se musí nový rekord 
registrovat v případě, že závodník překonal stávající rekord o 0,01 sekundy. 

 
6.2.4 Výsledky v běhu na 100 m (bere se v úvahu v dvojboji), dosažené s větrem 

v zádech, jehož průměrná rychlost ve směru běhu je vyšší než 2 m/s, nemohou být zaregistrovány 
jako rekordy. Údaje rekordního výsledku musí být okamžitě prověřeny hlavním rozhodčím nebo 
jeho zástupcem, prověření se musí provést rovněž u nářadí a hasičského vybavení, se kterým byl 
dosažen rekordní výsledek. 

  
6.2.5. Měřicí zařízení (stopky, měřicí pásma nebo jiná zařízení, používaná pro stanovení 

času, vzdálenosti nebo hmotnosti), kterým byl registrován a prověřen rekord, musí odpovídat 
požadavkům normy GOST. (poznámka – podle článku 6.4 musí odpovídat normě GOST daného 
regionu  tudíž region ČR má ČSN a region Evropa má normy EU)  

6.2.6  Světový, Evropský nebo Asijský rekord se zaregistruje při dodržení následujících 
podmínek: 

- daný závod je zanesen v kalendáři sportovních soutěží Mezinárodní sportovní Federace 
hasičů a záchranářů (dále jen „MSFHZ“), 

- hlavní komise rozhodčích je potvrzena MSFHZ, 
- v hlavní komisi rozhodčích je inspektor, určený MSFHZ, provádějící dozor nad 

závodem, 
- závodu se účastní minimálně 10 národních zahraničních družstev, 
- závod je proveden v souladu s pravidly požárního sportu, předloženy potvrzené 

dokumenty a listiny o nezávadnosti sportovního zařízení a časomíry, odpovídajícím 
potřebným parametrům, 

- Světový, Evropský nebo Asijský rekord se registruje odděleně pro soutěže na volném 
prostranství a v halách. 

 
6.3 Náležitosti pro vyplnění zápisu o rekordech  

 
6.3.1 Všechny registrované rekordy se schvalují po prověrce pomůcek a zařízení sboru 

rozhodčích. 
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 6.3.2 Pro schválení rekordu  mezinárodních závodů se musí MSFHZ dodat dva exempláře 
zápisu (na vytištěném formuláři, ve tvaru schváleném MSFHZ).

Formulář se vyhotovuje pro každý výsledek, který je lepší nebo stejný jako stávající 
rekord a to i tehdy, jestliže stávající rekord byl několikrát zlepšen nebo opakován v jeden den dvěma 
nebo více závodníky. K formuláři se přikládají: 

a)  průběžný (pracovní) protokol soutěže v dané disciplíně; 
b)  kopie cílových fotografií při použití časoměrného zařízení. 
Uvedené materiály musí být pořádající  organizací  odeslány MSFHZ nejpozději do 10 dnů 

ode dne dosažení rekordního výsledku. 
Materiály o rekordním výsledku se předávají MSFHZ k prověření správnosti jejich 

zpracování a jejich kontrole s ustanoveními  pravidel a ke schválení.  
 
6.3.3 Jestliže v jedné a téže soutěži, v jeden den v různých předcházejících nebo finálových 

pokusech dva nebo více závodníků dosáhnou stejný rekordní výsledek, tak všichni tito závodníci se 
považují za držitele rekordů, nezávisle na tom, jakých umístění mezi tím dosáhli. V  tabulce rekordů 
se v tomto případě  jména držitelů rekordů uvádějí v abecedním pořádku. 

 
6.3.4 Jestliže budou mít dva nebo více závodníků stejné výsledky (podle stopek) z jednoho 

a téhož rozběhu, pak se všichni považují za držitele rekordu a do tabulky rekordů se jejich jména 
uvádějí v pořadí umístění, kterých dosáhli v rekordním běhu. 

 
6.3.5 Jestliže v průběhu jednoho kalendářního dne, v různých městech bude dosažen 

několika závodníky stejný rekordní výsledek v jakékoli disciplíně požárního sportu, pak za držitele 
rekordu se považují všichni závodníci, kteří dosáhli tohoto výsledku. V  takovém případě se do 
tabulky rekordů uvádějí jména držitelů rekordů v chronologickém pořadí jejich docílení podle 
astronomického (absolutního) času. 

 
6.4 Podmínky plnění disciplíny požární útok 

 
Pro disciplínu požární útok se použije motorové čerpadlo s tlačítkovým startem a toto 

nářadí: 
1. Sací hadice 2 ks Ø 100 mm 2500 mm 
2. Sací koš 1 ks Ø 100 mm  
3. Hadice hlavní 3 ks Ø  66 mm 20000 mm 
4. Hadice pracovní 4 ks Ø  51 mm 20000 mm 
5. Rozdělovač 1 ks   
6. Proudnice s uzávěrem 2 ks Ø  51 mm  
7. Klíče 2 ks   
8. Plato pro ukládání zařízení 1 ks  2000 mm x 2000 mm 
9. Nádrž s vodou o objemu 1 ks 1000 l H= 800mm, L=1200 

mm, D= 110 mm 
10. Terče 2 ks 10 l  
 
 Pořadatel soutěže, dodává nářadí(hadice, motorové čerpadlo a další), které odpovídá normě 
GOST daného regionu. 
 Nádrž terče (objem 15 l) se musí vyrábět z průhledného materiálu. 
 Typ spojování "Bogdanovský". 
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 Ve vzdálenosti 4 m vlevo od plata se umístí nádrž s vodou.  Motorové 
čerpadlo, hadice, rozvaděč, proudnice, koš a klíče se ukládají na plato. Zařízení nesmí přesahovat 
rozměry plata s výjimkou sacích hadic. 

Zásadní odchylku má start. 
Startovní čára se nachází 10 m od středu plata ve směru pohybu, před ním, za ním a zprava 

od něj.  Družstvo složené ze 7 závodníků startuje současně z jedné ze startovních čar.  
Po signálu "Start" účastníci uběhnou vzdálenost k platu, spojují hlavní linii s motorovým 

čerpadlem, rozdělovačem a táhnou dvě pracovní linie tvořené dvěma hadicemi, ti kdo drží proudnice 
přibíhají do postavení na vymezené čáře (95 m od startovní čáry). Současně se spojují sací hadice 
mezi sebou, motorovým čerpadlem a sacím košem. 
 Provede se spuštění motorového čerpadla a nabrání vody z nádrže (obsah 1000 l) a dodává 
se do hadic. Pokus se považuje za splněný tehdy, jakmile závodníci naplní objem dvou terčů (10 litrů 
každý).  

Při ukládání inventáře až do povelu "Start" jsou vypouštěcí ventil, benzinový kohout 
a uzávěr otevřené. 

Družstvo se diskvalifikuje v případech, že:  
- došlo ke dvěma chybným startům, 
- nepoužívá standardní zařízení, 
- závodníci s proudnicí si při naplňování nádob terčů budou vzájemně pomáhat, 
- závodníci budou předčasně spojovat mezi sebou hadice, 
- závodníci budou rozmisťovat nářadí mimo hranice plata, 
- se při práci s proudnicí závodník dotknul mezní čáry, 
- při naplňování nádob terče závodník využil oporu o hranol nebo zem, 
- došlo k poskytnutí praktické pomoci závodníkovi v okamžik plnění terčů, 
- nebyl připojen sací koš před ponořením do vody, 
- družstvo překročí dobu 5 minut přidělenou na přípravu ke startu, 
-  provádějí disciplínu tak, že porušují ustanovení pravidel. 
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Legendy k obrázkům: 
 

Obrázek 1.   Stometrová dráha s překážkami 

 
           1 – start, 2 - bariéra, 3 - hadice, 4 – kladina, 5- rozdělovač, 6 - cíl 
 
 
 
 
Rozmístění rozhodčích 
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Obrázek 2. Cvičná věž 
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 Rozmístění rozhodčích 
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Obrázek 3.  Hasičská štafeta 4 x 100 m 

 
 
 
    ROZDĚLOVAČ 
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Obrázek 4.  Požární útok 

 
ROZHODČÍ DISCIPLÍNY    CÍLOVÍ ROZHODČÍ 
VRCHNÍ ROZHODČÍ ČASOMĚŘIČ   ROZHODČÍ U TERČU 
ROZHODČÍ ČASOMĚŘIČ 
ROZHODČÍ NA DRÁZE   ROZHODČÍ NA PLATU 
STARTÉR 
ROZHODČÍ U ZÁVODNÍKŮ(ZÁVODČÍ)    POMOCNÍK STARTÉRA 
      START 
 
 
Plato pro požární útok 
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