Na temelju članka 31. Pravilnika, Operativno – tehnički stožer Hrvatske vatrogasne zajednice
na sjednici održanoj dana 23. siječnja 2009.godine donio je:
IZMJENE I DOPUNE PRIRUČNIKA
O VATROGASNIM NATJECANJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O VATROGASNIM NATJECANJIMA U
REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.
U članku 9. mijenja se 3. stavak koji glasi:
Bodovanje plasmana natjecateljskog odjeljenja provodi se na temelju rezultata druge
vježbe i štafetne utrke s preprekama. Prva vježba služi za trening i privikavanje
natjecateljskog odjeljenja na natjecateljsku opremu. Vježba nije obvezna. Odluku o izvoñenju
prve vježbe donosi zapovjednik odjeljenja prije nastupa uz vlastoručni potpis.
Članak 2.
U članku 14. dodaje se iza 3. stavka novi stavak koji glasi:
Temeljem rezultata s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba, koja
su prethodila Državnom natjecanju, dodatno pravo nastupa na Državnom natjecanju
imaju:
• ukupno 10 natjecateljskih odjeljenja iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada
Zagreba s najboljim vremenom druge vježbe s VMŠ u kategoriji natjecateljskih
odjeljenja DVD klase "A", koja se nisu plasirala meñu 3 prvoplasirana natjecateljska
odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.
• ukupno 8 natjecateljskih odjeljenja iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada
Zagreba s najboljim vremenom druge vježbe s VMŠ u kategoriji natjecateljskih
odjeljenja DVD klase "B", koja se nisu plasirala meñu 3 prvoplasirana natjecateljska
odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.
• ukupno 8 natjecateljskih odjeljenja iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada
Zagreba s najboljim vremenom druge vježbe s VMŠ u kategoriji natjecateljskih
odjeljenja žena klase "A", koja se nisu plasirala meñu 3 prvoplasirana natjecateljska
odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.
• ukupno 5 natjecateljskih odjeljenja iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada
Zagreba s najboljim vremenom druge vježbe s VMŠ u kategoriji natjecateljskih
odjeljenja žena klase "B", koja se nisu plasirala meñu 3 prvoplasirana natjecateljska
odjeljenja s natjecanja vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba.
• dodatno pravo nastupa na državnom natjecanju imaju: natjecateljska odjeljenja u
muškoj i ženskoj kategoriji, klase A i B koja su zadje tri godine prije državnog
natjecanja bila prvaci KUP-a HVZ-a, ali iz bilo kakvih razloga nisu stekli pravo
nastupa prema članku 14.
• ukupno 10 natjecateljskih odjeljenja iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada
Zagreba s najboljim vremenom vježbe s preprekama u ženskoj kategoriji mladeži,
koja se nisu plasirala meñu 3 prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s natjecanja
vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba, koja su prethodila Državnom
natjecanju;

•

ukupno 10 natjecateljskih odjeljenja iz svih vatrogasnih zajednica županija/Grada
Zagreba s najboljim vremenom vježbe s preprekama u muškoj kategoriji mladeži,
koja se nisu plasirala meñu 3 prvoplasirana natjecateljska odjeljenja s natjecanja
vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba, koja su prethodila Državnom
natjecanju;
Članak 3.

Osobna oprema sudjelovatelja natjecanja
U Članku 20. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
Natjecatelji mogu nositi čizme, niske ili visoke cipele koje su izrañene od kože ili polimera
(plastike) i trebaju biti tamne boje. Za visoku cipelu podrazumijeva se cipela koja obuhvaća
gležanj. Dozvoljen je nastup i u visokoj kožnoj tenisici, koje mogu imati svijetle trake.
Kopačke, čavlići ili metalni izdanci na ñonu nisu dozvoljeni.
U Članku 20. mijenja se 3. stavak koji glasi:
Svi natjecatelji su dužni na obadvije vježbe (VMŠ i štafetna utrka) nositi propisanu odjeću i
opremu, kacigu, natjecateljske oznake i vatrogasni sigurnosni opasač (s kvačcem ili
karabinom).
Članak 4.
U Članku 28. na početku stavka 2, dodaje se :
Natjecateljsko odjeljenje biti će diskvalificirano ako: završi vježbu bez spojene mlaznice na
drugu C cijev, prvog ili drugog mlaza. (zaboravljena mlaznica od "N-1" ili "V-1"),
Ako se nosač cijevi skrati – prereže,

IZMJENE I DOPUNE UPUTA ZA IZVOðENJE VJEŽBE S VATROGASNOM
MOTORNOM ŠTRCALJKOM (VMŠ) I ŠTAFETNE UTRKE

Članak 1.
1.2. U točci 1.2. Oprema za izvoñenje vježbe s VMŠ, i naslova: Za izvoñenje vježbe s VMŠ
potrebna je slijedeća oprema: iza sedmog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Tlačna cijev je ispravno motana i postavljena, ako je dvostruko motana i ako obadvije
spojnice pokazuju u smjeru navale. Dvostruko motana tlačna cijev tako se mota, da obadvije
spojnice pokazuju u istom smjeru i da unutarnji dio cijevi nije motan cik-cak. Tlačna cijev ne
smije biti višestruko motana (npr. četverostruko). Takoñer unutarnji dio cijevi ne smije biti
uvijen (frk).
Nije dozvoljeno napravi čvor na nosaču cijevi radi skraćenja, na upozorenje suca,
natjecatelj ga mora odvezati prije početka vježbe. U suprotnom, ne može početi vježba.
Ako se nosač cijevi skrati - prereže, odjeljenje se diskvalificira.

Točka 1.2. se dopunjuje sa točkama 1.2.1. i 1.2.2. i glase:
1.2.1. Postavljanje i funkcija elektronskog mjerenja vremena
Vježba s VMŠ može se mjeriti elektronski, i elektronski proslijediti u obračunski „B“
odbor ili na mjesto gdje se prihvaćaju izmjerena vremena. Vrijeme vježbe Glavni sudac
upisuje u bodovnu listu. Za elektronsko mjerenje koriste se dvije tipke na visini od 100 cm,
čvrsto stabilizirane temeljnom pločom 50 x 50 cm, koja je usidrena na terenu. Postavljanje i
raspored prikazan je na skici 1. Potrebni kabeli ne smiju ometati suce i natjecatelje. Mjerenje
vremena može se vratiti ili poništiti samo na tipki kod starta, ali ne na stop-tipka kod
razdjelnice, radi sprječavanja prijevremenog brisanja vremena vježbe.
Startna tipka se postavlja pokraj početnog stava Glavnog suca (GS). Stop-tipka
postavlja se s lijeve strane kod razdjelnice, a tablica za prikazivanje vremena (displej)
postavlja se s lijeve strane ispred natjecateljske staze. Na terenu može biti postavljena i
zbirna tablica s prikazom svih vremena.
Kod starta mjerenje vremena se uključi udarcem Glavnog suca. (Glavni Sudac prije
starta drži ruku na tipki). Startni signal može biti akustični (pištolj). Kada svi natjecatelji
završe potrebne radnje i stoje uspravno na svojim mjestima u propisnom završnom stavu, GS
zaustavlja mjerenje vremena udarcem na tipku, koja je u ravnini markacije od 26 metara.
Dodatno mjerenje vremena, za slučaj greške na elektronskom ureñaju, vrše suci S1 i S2.
U slučaju kvara elektronskog ureñaja za mjerenje vremena uzimaju se u obzir ručno
mjerena vremena. Radi sigurnosti i regularnosti natjecanja, od početka natjecanja potrebno je
vršiti dodatno ručno mjerenje vremena i ista zapisivati na posebnom obrascu.
1.2.2. Umjetni tepih
Umjetni tepih je dimenzija 9 x 4 m (maksimalno 5 cm tolerancije na više). Na njemu se
označavaju mjesta za opremu i postrojavanje na način, da se ne mogu izbrisati. Razdjelnica,
tlačne cijevi, mlaznice, držači cijevi i torbice s povjeskama odlažu se na označena mjesta (u
skladu sa skicom). Usisne cijevi se takoñer odlažu na markacijama, završavajući u ravnini s
fiksnom usisnom spojnicom VMŠ. VMŠ se odlaže tako da se poklapa s oznakom stabilne
usisne spojnice. Usisna sitka, ključevi i torbice odlažu se od odgovarajuće oznake prema
izvoru vode (izuzetak 3. ključ, koji leži ispod fiksne usisne spojnice). Mjere su vidljive na
slici.
Z, S, N1, V1 i C1 vršcima prstiju dodiruju oznaku, a T, N2, V2 i C2 petama. Z i
cijevna grupa ne smiju stajati u produžetku oznake.
S4 kontrolira ispravnost postavljene opreme i stav odjeljenja. Do prijavka on kontrolira stav
odjeljenja, a nakon toga to preuzima S3.
Članak 2.
1.4.1. Prijavak
U Točci 1.4.1. iza riječi „ Napomene“ mijenja se kompletan tekst, a novi glasi:
Početni stav je obvezan po oznakama-linijama u dva reda. Ako to nije slučaj,
odjeljenje se treba upozoriti, da se ispravno postroji. U suprotnom, ne može početi vježba.

Ako se natjecatelj pomiče za više od jednog koraka, eventualno i ako želi postići
grupirani početni položaj, to se ocjenjuje kao "prijevremeni start". Pod jednim korakom
podrazumijevamo iskoračivanje jedne noge (podizanje i spuštanje), takoñer i prema natrag.
Članak 3.
U Točci 1.4.2. Izvoñenje vježbe, iza drugog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Zapovjednik i Teklić ne smiju stati da bi pratiti spajanje usisnog voda ako bilo koji to napravi
sudi se greška (nepravilan rad). Ta greška sudi se samo jednom (i ako možda obadvojica to
naprave).
Članak 4.
U Točci 1.4.2.1. Postavljanje usisnog voda - vodna grupa: iza prvog stavka dodaje se
novi stavak koji glasi:
Nije greška, ako V2 ne stoji neposredno izmeñu cijevi, nego nešto iza usisnih cijevi.
Najmanje jedna noga se mora nalaziti izmeñu (ili u zamišljenom produžetku) usisne cijevi.
Ako V2 stoji s obadvije noge izvan ili bočno od zamišljenog produžetka usisnih cijevi, to je
nepravilan rad.
Nepravilan rad je, ako V-1 ne odlaže zadnju usisnu cijev, nego ju predaje direktno C-1.
U Točci 1.4.2.1. Postavljanje usisnog voda – cijevna grupa, iza riječi „Napomene“ i
prvog stavka dodaje se stavak koji glasi:
Ako C-2 nosi usisnu cijev sam i ako mu C-1 pri tome ne pomaže, piše se nepravilan rad.
Usisne cijevi trebaju biti odložene propisanim redoslijedom.
Natjecatelj može prilikom odlaganja usisne cijevi da klekne na cijev koja leži na zemlji.
Kleknuti na usisnu cijev ili je stisnuti nogama kod polaganja je dozvoljeno.

Članak 5.
U Točci 1.4.2.2. Spajanje usisnog voda, iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Nije greška, ako prilikom spajanja usisnih cijevi, V-2 pritom pridržava za već spojen par
spojnica ili za prethodno spojenu cijev, analogno to je dozvoljeno Vodnom dva i kod
pridržavanja usisnog voda prilikom spajanja strojara na VMŠ.
Nije dozvoljeno i piše se greška nepravilan rad ako prilikom spajanja usisne košare na prvu
usisnu cijev, C-2 prilikom pridržavanja ne podigne zadnju spojnicu prve usisne cijevi, nego je
pritisne do zemlje ( na zemlju), kako bi se postigla bolja stabilnost usisne cijevi ili ista ostala
uzubljena.
V1 i V 2 kreču se do slijedeće spojnice tako da najmanje jednom lijevom nogom iskorače
stanu desno od usisnog voda, u protivnom piše se greška nepravilan rad.
Kada su sve spojnice usisnog voda spojene Vodni jedan predaje ključ Cijevnom dva.
Prilikom predaje, padanje ključa na pod ili dobacivanje piše se greška nepravilan rad.
Dobacivanje i istovremeni pad ključa na pod piše se samo jednom greška nepravilan rad.
Odlaganje ključa od (V-1) i podizanje ključa od (C-2) je nepravilan rad. V1 ključ može
predati C2 bilo kada od završetka spajanja usisnog voda do kraja vježbe i završnog stava.

Članak 6.
Točka 1.4.2.3. Vezanje usisnog voda, na kraju se dodaje stavak koji glasi:
C1 odlaže torbicu s razvučenim užetom s lijeve strane VMŠ u području izmeñu fiksne usisne
spojnice i kraja VMŠ. ( ručke za nošenje VMŠ ne dolaze u obzir).
Ako bilo kojim dijelom torbica prelazi navedeno područje, to je "beskorisno ili
nepravilno postavljeno uže povratnog ventila".
Članak 7.
Točka 1.4.2.4. Prijenos usisnog voda, na kraju stavka pod naslovom: Redoslijed i način
prijenosa usisnog voda,dodaje se stavak koji glasi:
Nakon zapovijedi "Usisni vod u vodu!" C-2 i V-2 moraju najmanje s jednom rukom primiti ili
bar dodirnuti za odgovarajuće spojnice usisnog voda. Cijevnom jedan je dozvoljeno nakon
zapovjedi samo jednom rukom dodirnuti spojnicu ili metalni dio usisne košare.
Ispravno odložen usisni vod je, ako je usisna košara sa spojnicom s druge strane
crvene letve: spojnica prve usisne cijevi ne mora biti u potpunosti s druge strane crvene letve.
Ako (C-1) odloži usisnu košaru iza crvene letve prije nego je zakvačio karabin, unatoč
ispravku i iznošenju usisne košare iz bazena i kvačenju karabina, piše se "nepravilan rad"
Strojar mora ključ nanijeti na spojnicu usisne cijevi. Lupanje ključem po spojnici je
nepravilan rad.
Članak 8.
Točka 1.4.2.5. Postavljanje B-tlačnog voda, iza riječi „napomene“ i trećeg stavka dodaje
se novi stavak koji glasi:
Ako N2 povlači B-cijev, kako bi poništio oštar luk kod VMŠ, i pritom ne povlači
spojnice izmeñu prve i druge B-cijevi, to nije greška, jer cijev nije povučena u cijeloj dužini.
To može N-2 učiniti, nakon što je razvučena i druga B-cijev i nakon što je prilikom
vraćanja uočio grešku.
Kada N-2 razvlači drugu B-cijev, i prije nego odloži spojnicu, povlači spojnice izmeñu prve i
druge B-cijev, kako bi spojnicu odložio preko oznake 26 m. To je greška "povlačenje
položenih cijevi", jer povlači drugu spojnicu koja je spojena na prvu B-cijev.
Ako neka od B-cijevi nije do kraja razvučena, odnosno ako je kružno ili spiralno ostala
zamotana (puž), to se ocjenjuje "nepravilno razvijena tlačna cijev", makar je cijev
razvučena preko oznake 26 m.
Točka 1.4.2.5. Postavljanje B-tlačnog voda, iza podnaslova Redoslijed i način
postavljanja „B“ tlačnog voda, iza četvrtog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Ako N-1 otvara nosač druge B-cijevi prije nego je do kraja razvukao prvu B-cijev, to je
nepravilan rad, jer nakon što je N1 razvukao prvu B cijev smije skinuti nosač s druge Bcijevi i spojiti B-cijevi meñusobno. Sve ove radnje trebaju pratiti S1 i S2.
Članak 9.

Točka 1.4.2.6. Postavljanje prvog „C“ tlačnog voda, iza podnaslova Redosljed i način
postavljanja prvog „C“ tlačnog voda, mijenja se osmi stavak, a novi stavak glasi.
Nakon što je N1 razvukao prvu „C“ cijev dozvoljeno mu je i nije greška meñusobno spojiti
„C“ cijevi i mlaznicu na „C“ cijev, a nakon toga otkopčati i izvući nosač. Redoslijed spajanja
nije propisan. Nakon što su „C“ cijevi spojene meñusobno i nakon što je spojena mlaznica N1
izdaje zapovijed: „Prvi mlaz vodu daj“. Ovakav način rada vrijedi i za drugi mlaz za V1.
Nije greška ako kod razvijanja prve „C“ cijevi N2 ili V2 nisu izvukli – oslobodili nosač s
prve „C“ cijevi nego se isti povuče - otkotrlja po zemlji. Ako ga naknadno ne pokupe piše se
greška Ostavljena ili izgubljena oprema. Ako nosač cijevi podigne drugi natjecatelj piše se
greška Nepravilan rad. Ovakva definicija analogno vrijedi prilikom razvijanja svih tlačnih
„B“ i „C“ cijevi.
Točka 1.4.2.6. Postavljanje prvog "C" tlačnog voda, iza riječi Napomena, mijenja se
treći stavak, a novi stavak glasi:
ako rezervna „C“ cijev nije odložena desno od razdjelnice, ako je udaljena više od 2 metra od
razdjelnice, ako rezervna C cijev ili dio cijevi ili njihova spojnica ili dio spojnice leži na B ili
C cijevi greška je „nepravilno odložene rezervne tlačne cijevi“. Pri tome se ne uzima u
obzir niti jedan dio nosača cijevi.
Nije greška, ako B cijev ili C-cijev prvog C tlačnog voda leži na rezervnoj cijevi,
Ako rezervna cijev leži izmeñu dva C-tlačna voda, to je po odloženoj cijevi greška
"nepravilno odložene rezervne tlačne cijevi".
Ako (N-2) (analogno (V-2)) prilikom izbacivanja druge "C"-cijevi u luk podigne par spojnica
izmeñu dvije "C"-cijevi, i ne odloži ih na isto mjesto, nego ih odloži dalje u smjeru navale,
kako bi eventualno otklonio moguće skraćenje prve "C"-cijevi, to je greška "nepravilan rad",
(jer prvu "C"-cijev razvija N-1 ili V-1, a ne N-2 i V-2).

Članak 10.
Točka 1.4.2.7. Posluživanje razdjelnice, iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi.
Tek od trenutka, kada T, odnosno C-1 stoje u raskoraku iznad "B" tlačnog voda, smatra se
razdjelnica zaposjednutom. Ako je N-1 dao zapovijed "Prvi mlaz vodu daj!" analogno i V-1,
bez da je zaposjednuta razdjelnica i ako C-1 ili T ne stoje u raskoraku iznad „B“ cijevne pruge
neposredno kod razdjelnice to je greška nepravilan rad, makar je zapovijed prije
zaposjedanja razdjelnice bila razumljiva.
Ako N-1, analogno V-1 primijeti, da je dao zapovijed pre rano, kada utvrdi, da je razdjelnica
zaposjednuta može zapovijed ponoviti i tada to nije greška.
Ako C-1 odnosno T daju zapovijed Strojaru "Vodu daj", a da ne stoje u raskoraku iznad „B“
cijevne pruge, to je greška nepravilan rad. C1 kod čekanja zapovjedi od N1 ili V1 može biti
u bilo kojem položaju i držati ruku na ventilu razdjelnice, ali ga ne smije otvarati prije
primljene zapovjedi za prvi ili drugi mlaz vodu daj.

Članak 11.

Točka 1.4.2.9. Završni stav i raspored natjecatelja nakon završetka vježbe, za strojara,
iza trečeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Nije greška ako Strojar stoji s jednom ili obje noge na užetu usisnog voda,
Nije greška ako kljuć odloži na VMŠ.

Članak 12.
Točka 1.4.2.9. Završni stav i raspored natjecatelja nakon završetka vježbe – za navalnu i
vodnu grupu, dodaje se stavak koji glasi:
Nije važno, kako i kojim redoslijedom N-1, N-2 i V1 i V2 drže ruke na mlaznici i/ili cijevi.
Ako bilo koji natjecatelj osim Zapovjednika i Teklića ne gleda u pravcu navale, piše se greška
„nepravilan završni stav“.
Nije dozvoljeno vješanje nosača/držača cijevi na mlaznici piše se greška"nepravilan završni
stav", jer u Pravilniku piše, da ih moraju imati kod sebe.
Svejedno je, da li je obješen jedan ili dva nosača/držača cijevi piše se jedna greška, posebno
za navalnu ili za vodnu grupu.
Nije greška i dozvoljeno je pridržavanje nosača ili držača cijevi izmeñu ruke i mlaznice.
Nije dozvoljeno nakon završetka vježbe držanje u ustima nosača ili držača cijevi bez obzira
na broj po osobi se piše samo jedna greška „nepravilan završni stav“.
Budući da mlaznica treba biti okrenuta u smjeru navale, Druga C-cijev može biti izbačena
lijevo, desno ili unatrag, ali ne u smjeru navale. (ne baca se cijev u vatru!).
Niti jedna cijev ne smije biti položena ispred ili izmeñu članova navalne ili vodne grupe, isto
tako niti spoj spojnica ne smije biti izmeñu ili ispred navalne ili vodne grupe u protivnom
greška je „nepravilan završni stav“
U trenutku kada je vježba završila i natjecatelji stoje u završnom stavu, niti jedan natjecatelj
ne smije stajati na niti jednoj cijevi, u protivnom greška je „nepravilan završni stav“

U Točci 1.5. Rad sudačke komisije, iza stavka tri dodaju se stavci koji glase:
Vatrogasni suci na istom natjecanju mogu suditi i ujedno biti i natjecatelji.
Vatrogasni suci koji su na natjecanju i članovi natjecateljskog odjeljenja ne mogu suditi
natjecateljskim odjeljenjima koja su u istoj kategoriji i klasi u kojoj se natječe on i njegovo
odjeljenje.
Za bolje praćenje vježbe (posebno vodne grupe) S-3 može prije starta zauzeti mjesto desno od
VMŠ (gledano u smjeru navale). Pri tome ne smije ometati rad natjecateljskog odjeljenja.
Vrijeme se zaustavlja, kada svi natjecatelji stoje uspravno i mirno. Ne smije se čekati
iskotrljavanje C-cijevi prvog ili drugog mlaza..

IZMJENA I DOPUNA UPUTA ZA IZVOðENJE VJEŽBE
S PREPREKAMA I ŠTAFETNE UTRKE ZA MLADEŽ

1. VJEŽBA S PREPREKAMA

Članak 1.
U Točci 1.2. Sprave i oprema za vježbu, iza stavka jedanaest dodaje se novi stavak
koji glasi:
Dvostruko motana D cijev, mora se nalaziti paralelno u nosaču na brentači.

Članak 2.
U Točci 1.5. Izvoñenje vježbe, iza drugog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Mjesto stajanja natjecatelja s brojem 1 izmeñu dva stalka za signalizaciju označava se sa
prednjom i stražnjom linijom u ravnini nogu stalaka za signalizaciju.

Članak 3.
U Točci 1.5. Iza riječi Napomena, iza trećeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Natjecatelj s brojem 6 mora sa obje noge stupiti u natjecateljsku stazu prije poduzimanja
bilo kakvih radnji.
Članak 4.
U Točci 1.5. Iza druge Napomene i trećeg stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Svi vezovi moraju biti moraju biti tako zavezani da se mogu poistovjetiti s onima na slici.
Članak 5.
U Točci 1.5. Iza druge Napomene i petog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Sprave i oprema se postavljaju na stalak u točno predviñeno polje i ne smiju prelaziti to
polje ni na lijevu ni na desnu stranu. Sprave i oprema mogu prelaziti granice predviñenog
polja u pravcu startne linije, ali ne i u pravcu 4 dionice. Piše se greška Nepravilan rad
članova. C cijev na stalku mora biti polegnuta a ne uspravljena. Tekstilni dijelovi nosača
ili držača cijevi mogu prelaziti odreñena polja na stalku za opremu u bilo koju stranu, to
isto važi i za držač dvostruko motane C cijevi. Kod nosača cijevi koji se stavlja na stalak,
tekstilna uzica može biti provedena samo jedanput kroz metalnu kopču.

2. ŠTAFETNA UTRKA S PREPREKAMA

Članak 1.

U Točci 2.4.1. Raspored natjecatelja, dodaje se drugi stavak koji glasi:
Svaki natjecatelj stoji unutar svoje dionice, osim natjecatelja s brojem 1, koji stoji ispred
startne linije. Natjecatelji ne smiju postavljati nikakva pomoćna obilježja na stazi.
Članak 2.
U Točci 2.5. Izvoñenje štafetne utrke, dopunjuje se četvrti stavak, pod nazivom Prvi
dio staze koji glasi:
Ruke natjecatelja s brojem 1 kod savladavanja ljestve prilikom penjanja i silaženja moraju
biti na trećoj i četvrtoj prečki uhvaćene odozgo. Hvatanje treće i četvrte prečke odozdo
ocjenjuje se kao nepropisno savladana prepreka.
Članak 3.
U Točci 2.5. Izvoñenje štafetne utrke, dopunjuje se šesti stavak, pod nazivom Treči
dio staze koji glasi:
Kod natjecatelja s brojem 3, tekstilni i metalni dio nosača cijevi mogu se nalaziti izvan
podmetača.

Članak 4.
U Točci 2.5. Izvoñenje štafetne utrke, iza riječi Napomene, mijenja se osmi stavak, a
novi stavak glasi:
Ako natjecatelj nepropisno savlada prepreku, može se vratiti i ponovo savladati prepreku
ali pri tom ne smije napustiti svoju stazu.
Članak 5.
U Točci 2.6.2. Negativni bodovi, iza prvog stavka dodaje se novi stavak koji glasi:
Nespojena spojnica po paru 10 negativnih bodova, ako se kod postavljanja C tlačnog voda
to ponovi više puta upisuje se samo jedna pogreška od 10 negativnih bodova. Ako C cijevi
uopće nisu postavljene računa se po paru spojnica 10 bodova, pa tako 3 x 10 je 30
negativnih bodova.

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA
O POLAGANJU ISPITA ZA VATROGASNOG SUCA
Članak 1.

Čanak 13. mijenja se i glasi:
Dosadašnji vatrogasni suci, koji su uspješno položili ispit na zadnjoj provjeri, znanje
obnavljaju putem seminara i pismenog testa koje provodi Povjerenstvo za natjecanja HVZ-a.
Da bi mogao prisustvovati seminaru i provjeri znanja putem testa, vatrogasni sudac mora
barem jednom godišnje suditi ili biti natjecatelj na službenom vatrogasnom natjecanju,
gradskom – općinskom, županijskom, državnom, meñunarodnom ili prijateljskom
vatrogasnom natjecanju, što dokazuje ovjerom u članskoj knjižici.
Evidenciju prisustvovanja seminaru provodi Hrvatska vatrogasna zajednica.

Čistopis napravio i prilagodio prema Priručniku
Mijo Brlečić, dipl. ing.

