PRAVILNIK
o natjecanjima vatrogasnih grupa - Fire combat
u Republici Hrvatskoj

I. Opće odredbe
Članak 1.
Fire combat – natjecanje vatrogasnih grupa je natjecanje operativnih vatrogasaca koje
obuhvaća savladavanje različitih prepreka koje obuhvaća savladavanje različitih prepreka,
upotrebu samoizbavne tehnike, prenošenja povrijeñene osobe i razvlačenje „B“ cijevne pruge
pod pritiskom te gašenje „požara“.
Pravilnikom o natjecanju vatrogasnih grupa - fire combat u Republici
Hrvatskoj( u daljnjem tekstu: Pravilniku) propisuje se:
- način provedbe natjecanja vatrogasnih grupa – fire combat u Republici Hrvatskoj
- kategorije natjecateljskih grupa
- dobne granice natjecatelja
- natjecateljska oprema
- imenovanje voditeljstva natjecanja i sudačkih komisija
- financiranje natjecanja
- priznanja za natjecateljske grupe i natjecatelje
- otvaranje i zatvaranje natjecanja
- rješavanje spornih situacija
- stegovne mjere
- završne odredbe
Članak 2.
Natjecanja vatrogasnih grupa - fire combat održavaju se i provode radi osposobljavanja
vatrogasaca za provedbu vatrogasne djelatnosti i djelovanja u slučajevima većih nesreća i
katastrofa.
Natjecanja vatrogasnih grupa - fire combat provode se i radi meñusobno upoznavanja
vatrogasaca, učvršćivanja prijateljskih odnosa, razmjene iskustava te jačanja svijesti o
humanosti i ljudskoj solidarnosti.
Natjecanja vatrogasnih grupa - fire combat sadrže i elemente vježbe koje su u izravnoj svezi s
vatrogasnom djelatnošću te kao takva podižu razinu operativne spremnosti vatrogasnih
postrojbi potrebnih za izvršenje zadaća propisanih u Zakonu o vatrogastvu .
Natjecanja vatrogasnih grupa - fire combat održavaju se radi promocije vatrogastva u široj
javnosti.

II. Kategorije natjecateljski grupa
Članak 3
Na natjecanju vatrogasnih grupa - fire combat u Republici Hrvatskoj vatrogasne grupe
nastupaju u sljedećim kategorijama:
Natjecateljske grupe - fire combat nastupaju u muškoj i ženskoj kategoriji
Pravo nastupa na natjecanjima vatrogasnih grupa fire combat imaju i grupe sastavljene od
muških i ženskih članova (mješovite natjecateljske grupe ) s time da se uvrštavaju u
kategoriju muških.
Navedene kategorije vatrogasnih grupa nastupaju u sljedećim klasama:
Klasa „A“ - do 30 godina
Klasa „B“ - od 31 do 40 godina
Klasa „C“ - od 41 do 50 godina
Klasa „D“ - preko 50 godina
Klasa „E“ – žene sve dobne granice
Natjecateljska grupa ne može na istom natjecanju nastupiti u više različitih klasa.
Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dvije natjecateljske grupe.

Članak 4.
Natjecateljsku grupu čine dva člana (N1 i N2) koji zajedno savladavaju sve prepreke.
Natjecanju mogu pristupiti svi operativni vatrogasci, dobrovoljni i profesionalni.
Natjecateljska grupa može nastupiti u kategoriji „A“ ako su oba člana mlaña od 31 godine, ili
ako je jedan od članova stariji.
Natjecateljska grupa može nastupiti u kategoriji „B“ ako su oba člana starija od 30 godina, a
mlaña od 41, ili ako je jedan od članova stariji.
Natjecateljska grupa može nastupiti u kategoriji „C“ ako su oba člana starija od 40 godina,
mlaña od 51, ili ako je jedan od članova stariji.
Natjecateljska grupa može nastupiti u kategoriji „D“ ako su oba člana starija od 50 godina.
Kategorija „E“ nema dobnih ograničenja, ali ne mogu nastupati natjecatelji mlañi od 18 god.
Na natjecanju u klasi „A“ ne mogu nastupati natjecatelji mlañi od 18 god.
Za obračun godina članovima grupe mjerodavna je godina za godinu, bez obzira na datum i
mjesec roñenja u jednoj natjecateljskoj godini.

Članak 5.
Članovi natjecateljskih grupa, kada sudjeluju na nekom od natjecanja predviñenih ovim
pravilnikom, moraju biti osigurani od posljedica nesretnog slučaja.
Troškove osiguranja natjecatelja snose pravne osobe koje upućuju natjecateljske grupe na
natjecanja.

Članak 6.
Natjecateljska grupa izvodi jednu vježbe s preprekama. Plasman natjecateljskog odjeljenja
odreñuje se na temelju rezultata jedne vježbe.

Članak 7.
Na natjecanju vatrogasnih grupa - fire combat u Republici Hrvatskoj u svim kategorijama i
natjecanjima mogu nastupiti gostujuće natjecateljske grupe.

III Kalendar natjecanja i prijave
Članak 8.
Rok za prijavu natjecateljskih odjeljenja odreñuje organizator natjecanja.
Natjecateljske grupe koje iz bilo kojeg razloga ne mogu nastupiti dužne su odjaviti
sudjelovanje na natjecanju u roku koji propiše organizator natjecanja
Organizatori natjecanja treba objaviti raspored i satnicu nastupa natjecateljskih grupa prije
održavanja natjecanja.
Raspored nastupa odredit će se ždrijebom i ne podliježe promjenama.

IV. Osobna oprema natjecatelja
Članak 9.
Svi članovi natjecateljskih grupa moraju na natjecanju nastupiti u odjeći i obući propisanoj
Pravilnikom o natjecanjima vatrogasnih grupa - fire combat.

-

-

vatrogasna kaciga za strukturne požare HRN EN 433:2008
intervencijsko odijelo EN469
intervencijske rukavice HRN EN 659:2008
zaštitne vatrogasne čizme HRN EN 15090:2007
alpinistički pojas, jednodijelni ili dvodijelni( vatrogasni opasač tima A ne
odgovara potrebama), za sve postrojbe koje nisu u mogućnosti natjecateljima
osigurati pojas isti će osigurati organizator; - naprava (osmica, Stop Descender,
GRI-GRI ili slična, vatrogasni karabiner ne odgovara potrebama)
izolacijski dišni aparat; (boca 6 lit.)
karabiner s osiguranjem;

Vatrogasni suci i tehničko osoblje za vrijeme natjecanja nose odgovarajuće oznake propisane
ovim Pravilnikom te radnu odjeću s kapom i obuću propisanu Pravilnikom o jedinstvenom
obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja.
Članovi voditeljstva natjecanja,vatrogasni suci, tehničko osoblje i redari nose odgovarajuće
oznake na lijevoj ruci:
- voditelj natjecanja – bijela traka s tri crvene crte
- zamjenik voditelja natjecanja – bijela traka s dvije crvene crte
- član voditeljstva natjecanja – bijela traka s jednom crvenom crtom
- kontrolor natjecanja – zelena traka s tri žute crte
- glavni sudac - zelena traka s dvije žute crte
-voditelji odbora “A”, “B” – bijela traka s jednom crnom crtom
- članovi odbora “A“, “B“ - bijela traka
- suci na vježbi s preprekama – zelena traka
- tehničko osoblje i redari – crvena traka.

V. Financiranje natjecanja
Članak 10.
Financiranje natjecanja provodi se temeljem odluke nadležnog tijela organizatora natjecanja.

VI. Otvaranje i zatvaranje natjecanja i dodjela priznanja
Članak 11.
Otvaranje i zatvaranje natjecanja provodi se na temelju Programa natjecanja i naputaka
voditeljstva natjecanja prije natjecanja ili na sam dan natjecanja uz intoniranje državne i
vatrogasne himne.
Natjecateljske grupe, suci, tehničko osoblje i ostali sudionici natjecanja dužni su prisustvovati
otvaranju i zatvaranju natjecanja kako to odredi voditeljstvo natjecanja.
Članak 12.
Sudionicima natjecanja organizator natjecanja dodjeljuje priznanja:
a) diplome za sudjelovanje natjecateljskim grupama
b) diplome, medalje ili značke(nije obavezno) za vatrogasne suce
c) prijelazni pehar za natjecateljsku grupu koja je na natjecanju ostvarila najbolje
vrijeme vježbe (nije obavezno)
d) pehar u trajno vlasništvo za tri prvoplasirane ekipe iz svake kategorije i klase
Članak 13.
Na natjecanju vatrogasnih grupa - fire combat mogu se dodjeljivati nagrade pojedinih
sponzora i donatora.

VII. Voditeljstvo natjecanja i sudačke komisije
Članak 14.
Voditeljstvo natjecanja odgovorno je za pripremu i provedbu vatrogasnog natjecanja.
Na temelju Programa natjecanja organizator natjecanja je dužan osigurati natjecateljski teren,
potrebnu opremu te dovoljan broj vatrogasnih sudaca, tehničkog osoblja i redara.
Voditeljstvo natjecanja sačinjavaju: voditelj natjecanja, zamjenik voditelja natjecanja,
kontrolori natjecanja, voditelji “A“ i “B“ odbora te odreñeni broj članova.

1. Voditeljstvo natjecanja ima sljedeće zadatke:
-

sastavlja redoslijed nastupa natjecateljskih odjeljenja;
brine o nesmetanom toku natjecanja i aktivnosti pojedinih komisija;
brine o ispravnosti natjecateljskih sprava i njihovoj pravilnoj raspodjeli u
natjecateljskom prostoru;
brine o kontroli natjecateljskog terena;
brine o opremi obračunskih odbora;
brine o provedbi dogovora za natjecanje, pripremi sudaca i upozorava na obvezu
objektivnog suñenja;
brine o rasporedu sudaca na natjecateljskoj stazi;
kontrolira pripremu potrebne infrastrukture (smještaja, prehrane itd.);
održava red na natjecanju;
brine za ozvučenje, dekoraciju i protokol izvoñenja cjelokupne manifestacije
rješava sporne situacije;
izriče mjere (diskvalifikacija i sl.) sucima i natjecateljskim odjeljenjima;
obavlja i druge poslove, koji nisu predviñeni Pravilnikom i Uputama o izvoñenju
vježbe s preprekama za vatrogasne grupe, potrebne za nesmetano odvijanje
natjecanja.

1.1. Voditelj natjecanja:
-

brine da natjecanje teče po programu;
nadzire i koordinira rad sudačkih komisija i odbora;
potpisuje zbirne zapisnike i rezultate natjecanja;
sastavlja nacrt natjecateljskog prostora i plan postavljanja opreme na
natjecateljskom prostoru;
brine o pravovremenom nastupu natjecateljskih odjeljenja;
koordinira rad s kontrolorima, voditeljima odbora i glavnim sucima sudačkih
komisija.

1.2. Voditelj tehničke i redarske službe:
-

ureñuje natjecateljski prostor po nacrtu voditelja natjecanja;
priprema opremu i sprave potrebne za izvoñenje vježbi;
brine o kvaliteti opreme i sprava za natjecanje;
osigurava rezervnu opremu i sprave
brine o ozvučenju natjecateljskog prostora

1.3. Prijemni odbor “A”:
Prijemni odbor postavlja se na ulazu u prostor za izvoñenje vježbe
-

prima natjecateljske grupe;
kontrolira prijavne obrasce s osobnim podacima natjecatelja;
pregledava osobnu opremu natjecatelja;
odreñuje vrijeme ulaska natjecateljskih grupa na teren;
pregledava stanje tlaka komprimiranog zraka u spremniku IA (min. 150 bara)
nakon provjere daje odobrenje natjecateljskoj grupi za ulazak u natjecateljski teren

Voditeljstvo natjecanja može prijemnom odboru naložiti i druge radnje u sukladnosti sa
važećom pravnom regulativom sa ciljem sigurnosti natjecatelja
Natjecatelj koji ne udovoljava gore navedenom neće moći pristupiti izvoñenju vježbe

1.4. Obračunski odbor “B”:
-

prima zapisnike o ocjenjivanju te ih svrstava po kategorijama i klasama;
provjerava točnost zbroja bodova na zapisnicima;
sastavlja zbirne zapisnike za pojedine natjecateljske grupe po postignutom
vremenu po kategorijama i klasama.

1.5. Kontrolor natjecanja:
-

prati primjenu ovog Priručnika i svih ostalih uputa;
rješava sporne situacije;
podnosi izviješće vatrogasnoj zajednici koja ga je imenovala.

Izvješće kontrolora natjecanja treba sadržavati:
- ocjenu organizacije i provedbe natjecanja
- popis sudaca i pojedinačne ocjene njihova suñenja
- rezultate natjecanja (ukupne bodovne liste) po kategoriji i klasi natjecateljskih
grupa
- obrazloženje žalbi i spornih situacija
- pismeno izvješće o eventualnim ozljedama za vrijeme natjecanja.
Odluku o imenovanju voditeljstva natjecanja i sudačkih komisija potpisuje načelnik Hrvatske
vatrogasne zajednice, odnosno zapovjednik vatrogasne zajednice općine, grada ili županije.

VIII. Sporne situacije i stegovne odredbe
Članak 15.
U slučaju neslaganje s odlukom sudačke komisije na vježbi voditelj grupe upućuje usmeni
prigovor na suñenje kontroloru natjecanja.
Sporne situacije kontrolor natjecanja rješava odmah na stazi s glavnim sucem i voditeljem m
natjecateljske grupe.
U slučaju neslaganja s odlukom kontrolora natjecanja, voditelj grupe može uputiti žalbu u
pisanom obliku Voditeljstvu natjecanja.
Sve pristigle žalbe moraju biti riješene do proglašenja rezultata. Videosnimke se ne priznaju
kod obrade žalbi.
Odluka Voditeljstva natjecanja je konačna i na nju se ne može uputiti žalba.
Članak 16.
Svaki postupak sudionika natjecanja, koji je suprotan odredbama ovog Pravilnika i uputama
Voditeljstva natjecanja, podliježe odgovornosti i mogućoj diskvalifikaciji.
Natjecateljska grupa bit će diskvalificirana:
-

ako bilo koja grupa nije spremna za početak natjecanja kako je to odreñeno
redoslijedom startne liste
ako bilo koji od natjecatelja zaobiñe neku od prepreka
ako bilo koji od natjecatelja za vrijeme izvoñenja vježbe skine masku izolacijskog
aparata
ako se natjecatelju otkačio plućni automat te je nastavio sa izvoñenjem vježbe bez
da ga je vratio( isti mora biti vraćen u masku do završetka otpočete radnje)
nepravilno postavljen descender
ako lutku prenosi jedan natjecatelj
rušenje mete prije dosezanja „vatrene“ linije
ako se ne obavi neki od zadataka
nedolično ponašanje natjecatelja kao i pratećih članova ekipa
ako jedan ili više natjecatelja namjerni i na grub način prekrši odredbe natjecanja
ako jedan ili više članova ometa natjecatelje drugih grupa za vrijeme izvoñenja
vježbe
ako prijavi natjecatelja s falsificiranim podacima
ako jedan natjecatelj nastupi u više natjecateljskih grupa
ako se natjecatelji nedolično ponašaju za vrijeme trajanja natjecanja i to od
trenutka prijave na natjecanje do završetka natjecanja
ako natjecatelji ne nose osobnu opremu na otvaranju i zatvaranju natjecanja
sukladno uputama Voditeljstva natjecanja
ako navijači natjecateljske grupe ili članovi i dužnosnici vatrogasne organizacije
koja je uputila natjecateljsku grupu na natjecanje remete otvaranje i zatvaranje te
sam tijek natjecanja ili vrijeñaju službene osobe

-

ako natjecatelji, navijači ili članovi i dužnosnici vatrogasne organizacije koja je
uputila natjecateljsku grupu na natjecanje naprave neke druge radnje ili postupke
koji prema prosudbi Voditeljstva natjecanja podliježu diskvalifikaciji remete
otvaranje i zatvaranje te sam tijek natjecanja ili vrijeñaju službene osobe

Diskvalifikaciju natjecateljske grupe može zatražiti član Voditeljstva natjecanja, kontrolor,
natjecanja i glavni sudac.
Odluku o diskvalifikaciji donosi Voditeljstvo natjecanja natpolovičnom većinom svih članova
prije proglašenja rezultata i zatvaranja natjecanja
Članak 17.
U slučaju kršenja ovog Pravilnika ili Uputa za izvoñenje vježbi kontrolor natjecanja može
privremeno suspendirati vatrogasnog suca, pa i cijelu sudačku komisiju. Odluku o trajnoj
suspenziji donosi nadležno tijelo zajednice (Operativno-tehnički stožer, Zapovjedništvo
Zajednice) na prijedlog Odbora za natjecanja.
Članak 18.
Nadležno tijelo zajednice (Operativno-tehnički stožer, Zapovjedništvo) raspravit će o svim
spornim situacijama i diskvalifikacijama iz članka 16. ovog Pravilnika i donijeti odluku o
eventualnoj zabrani nastupa natjecateljske grupe, vatrogasnog suca i članova pojedine
vatrogasne organizacije na sljedećim natjecanjima.

IX. Završne odredbe
Članak 19.
Izmjene i dopune ovog
zajednice.

Pravilnika donosi Operativno-tehnički stožer Hrvatske vatrogasne

Članak 20.
Ovlašćuje se Operativno tehnički stožer Hrvatske vatrogasne zajednice da na temelju
prijedloga Odbora za natjecanja daje tumačenja odredaba ovog Pravilnika.
Nadležno tijelo zajednice (Operativno-tehnički stožer, Zapovjedništvo) može na temelju
pristiglih žalbi i prigovora, ili putem nekih drugih saznanja, na prijedlog Odbora za natjecanja
naknadno promijeniti redoslijed natjecateljskih grupa bez obzira na službeno proglašenje
rezultata na natjecanju.
Prihvaćanjem izvješća Voditeljstva natjecanja o održanom natjecanju nadležno tijelo
zajednice (Operativno-tehnički stožer, Zapovjedništvo) usvaja konačne rezultate natjecanja
koji se više ne mogu mijenjati.
Članak 21.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se osmog dana od objave u
Vatrogasnom vjesniku

