TESTOVÉ OTÁZK Y
PRO ROZHODČÍ V POŽÁRNÍM SPORTU
upraveno na pravidla vydaná pokynem č. 17/2010

Úvodní ustanovení - pravidla l a 2
1.
Vztahují se pravidla požárního sportu vydaná Pokynem generálního ředitele HZS ČR
č. 17/2010 také na soutěže v požárním sportu organizované v zahraničí?
a) ano,
b) nevztahují,
c) platí jen v ČR a na Slovensku.
2.
Kdo může vydat a zveřejnit změny a doplňky k pravidlům požárního sportu tak, aby tyto
změny byly platné?
a) Generální ředitelství HZS ČR,
b) Generální ředitelství HZS ČR nebo občanské sdružení působící na úseku požární ochrany,
c) komise požárního sportu.
3.
Komisi tělesné přípravy a sportu za účelem posuzování otázek požárního sportu zřizuje?
a) pořadatel Mistrovství,
b) ředitel HZS kraje nebo města,
c) generální ředitel HZS ČR jako svůj poradní orgán.
4.
Výklad k pravidlům požárního sportu vydává:
a) Generální ředitelství HZS ČR,
b) Generální ředitelství HZS ČR nebo občanské sdružení působící na úseku požární ochrany,
c) komise požárního sportu.

Organizování soutěží v požárním sportu - pravidla 3 až 18
5.
Je požární sport součástí odborné a tělesné přípravy jednotek požární ochrany?
a) to neřeší žádný předpis,
b) ne,
c) ano, dle § 72 zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a příslušných prováděcích předpisů
vydaných MV.
6.
Jaký nejmenší počet soutěžících může mít soutěž jednotlivců dle pravidel požárního
sportu?
a) dva,
b) tři,
c) osm.
7.
Jaký nejmenší počet družstev může mít soutěž dle pravidel požárního sportu?
a) dvě družstva,
b) tři družstva,
c) pět.
8.
Mohou být soutěže organizovány jako společné pro jednotlivé druhy jednotek PO?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen v disciplíně štafeta a útok.
9.
Jaké jednotky PO mohou být zařazeny do kategorie profesionální hasiči?
a) to stanoví propozice soutěže,
b) jednotky HZS kraje a HZS podniků,
c) SDH obcí kategorie JPO II, HZS kraje, HZS podniku a vojenské jednotky.
10.
Mohou občanská sdružení působící na úseku požární ochrany organizovat soutěže
v požárním sportu pro muže, ženy, dorostence a dorostenky, kteří jsou členy těchto sdružení?
a) ano, mohou,
b) ano, pokud pořádání těchto soutěží odsouhlasí ředitel HZS kraje,
c) ano, pokud jsou tito členové současně členy jednotky SDH obce.
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11.
Prvé kolo – základní kolo soutěže v požárním sportu je zpravidla soutěží družstev
a jednotlivců v disciplínách stanovených pořadatelem. Připouští pravidla v tomto kole provést jen
disciplínu běh na 100 m s překážkami a požární útok?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen v kategorii dobrovolní hasiči.
12.
Lze v propozicích pro I. kolo soutěže v požárním sportu stanovit například zkrácení dráhy
požárního útoku, úpravu dráhy štafety jako člunkový běh, nahradit překážku domeček, povolit
start požárního útoku se strojem v chodu a další?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen pro kategorii dobrovolní hasiči.
13.
Je možné v rámci daného územního obvodu uspořádat více I. (základních) kol bez předem
stanoveného postupového klíče do II. kol?
a) ne,
b) ano, pro postup do II. kola je rozhodující výsledek základního kola na úrovni odpovídající územnímu
členění HZS kraje,
c) ano, pokud je více základních kol, postupující se stanoví losováním vítězů těchto základních kol.
14.
Nařizují pravidla v požárním sportu uspořádat II. (krajské nebo regionální) kolo ve všech
disciplínách?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen pro kategorii profesionální hasiči.
15.
Jiné soutěže jsou organizovány například jako pohárové soutěže a memoriály dle podmínek
uvedených pořadatelem v propozicích. Mohou tyto propozice zohlednit místní podmínky obdobně
jako v I. kole a povolit například hodnocení požárního útoku ze dvou pokusů?
a) ano,
b) ne,
c) ne, disciplínu požární útok lze provádět jen s jedním pokusem.
16.
Mezinárodní soutěž je tehdy?
a) pokud je na soutěži přítomna zahraniční delegace,
b) pokud v ní soutěží družstva a jednotlivci reprezentující své země a jsou v této soutěži paritně
zastoupeni,
c) pokud se soutěže zúčastní soutěžící ze zahraničí.
17.
Může být dle pravidel organizováno také I. kolo soutěže v požárním sportu s mezinárodní
účastí?
a) ano,
b) ne,
c) ne, to může být až v mistrovství.
18.
Termíny konání I. a II. kol soutěží v požárním sportu určí pořadatel tak, aby byly tyto
soutěže provedeny nejméně:
a) 7 dnů před konáním vyššího kola soutěže,
b) 14 dnů před konáním vyššího kola soutěže,
c) 21 dnů před konáním vyššího kola soutěže.
19.
Jednotlivá kola soutěží v požárním sportu a Mistrovství ČR se musí konat ve všech
kategoriích každoročně?
a) ano,
b) ne,
c) ano, jde-li o memoriál, který se v kalendářním plánu každoročně opakuje.
20.
Přísluší MV-generálnímu ředitelství HZS ČR stanovovat také pořádání Mistrovství členů
občanských sdružení působících na úseku požární ochrany?
a) ano,
b) ne,
c) ne, HZS ČR na takovou soutěž určuje jen hlavního rozhodčího.

2

21.
Byl-li na soutěži dosažen národní rekord, je povinností pořadatele zaslat na MV-generální
ředitelství HZS ČR o tom příslušný protokol?
a) ano,
b) ne,
c) ano, pokud je tímto pořadatelem HZS ČR.
22.
Kdo zodpovídá za pojištění soutěžících na riziko úrazu při soutěži v požárním sportu?
a) pořadatel soutěže,
b) přihlašovatel,
c) MV-ředitelství HZS ČR nebo ústřední orgán občanského sdružení.
23.
Disciplínami v požárním sportu pro kategorie dobrovolní hasiči jsou?
a) 100m, štafeta a útok,
b) 100m, věž, štafeta a útok. Pravidla z roku 2007 již nestanovují v pravidle 6 disciplíny pro jednotlivé
kategorie, a tudíž připouští provádění disciplíny výstup na cvičnou věž i dobrovolným hasičům, ,
c) 100m, věž, dvojboj, štafeta a útok.
24.
Disciplínami v požárním sportu pro kategorii profesionální hasiči jsou?
a) jen 100m, štafeta a útok,
b) 100m, věž, štafeta a útok,
c) 100m, věž, dvojboj, štafeta, útok,
25.
Mohou v soutěžích mužů a žen v kategorii členové občanských sdružení, startovat též
členové těchto sdružení starší 15 ti let?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen v I. kole nebo jiné soutěži.
26.
Jaký max. počet soutěžících může mít družstvo a kolik z nich za družstvo soutěží v
disciplínách 100m a věž?
a) max. 9 a v disciplínách 100 m a věž soutěží všech 9 soutěžících,
b) max. 10 a v disciplínách 100 m a věž soutěží 8 soutěžících,
c) max. 10 a v disciplínách 100 m a věž soutěží všech 10 soutěžících.
27.
Nejmenší počet soutěžících za družstvo v disciplíně požární útok je?
a) 7,
b) 6,
c) 5.
28.
Připouští pravidla přihlásit soutěžícího do soutěže v požárním sportu ústně?
a) ano,
b) ne,
c) jen v 1. kole soutěže.
29.
Může být přijata písemná přihláška do soutěže podaná samotným soutěžícím nebo
družstvem bez podpisu a razítka přihlašovatele?
a) ano,
b) ne,
c) jen v 1. kole soutěže.
30.
Úplné soutěžní družstvo v požárním sportu může mít tyto členy?
a) jen 9 soutěžících,
b) vedoucího družstva, 10 soutěžících, a další 2 členy, kterými mohou být trenér nebo masér-zdravotník
nebo řidič,
c) vedoucího družstva, 8 soutěžících, 1 náhradníka, trenéra a řidiče.
31.
Je pro II. kolo soutěže a Mistrovství v kategoriích profesionální a dobrovolní hasiči
podmínkou účasti, že družstva mohou tvořit jen příslušníci, zaměstnanci nebo členové jediného
zřizovatele, kterého reprezentují?
a) ano,
b) není, pokud to pořadatel výslovně neuvede v propozicích,
c) není.
32.
Může v jedné soutěži soutěžící startovat ve více kategoriích?
a) ano, pokud jde o soutěž společnou,
b) ano, pokud je soutěž několikadenní a start v další kategorii bude v jiném dni,
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c) ne.
33.
Musí být družstvo přihlášené např. do Mistrovství složené jen z členů, zaměstnanců nebo
příslušníků, kteří soutěžili za toto družstvo v nižším kole?
a) ano,
b) ne,
c) ano, to ale není nutné u náhradníka.
34.
Propozice soutěže musí být soutěžícím k dispozici nejpozději?
a) 7 dnů před konáním soutěže,
b) 14 dnů před konáním soutěže. To je splněno, když jsou v té době k dispozici alespoň u pořadatele
soutěže,
c) 21 dnů před konáním soutěže. To je splněno, když jsou v té době na adrese přihlašovatele.
35.
Lze v propozicích neomezeně upravit pravidla, podle kterých se bude konat soutěž
v požárním sportu?
a) ano,
b) ne,
c) ano, pokud se jedná o I. kolo nebo jinou soutěž.
36.
Zavazují se soutěžící podáním přihlášky, že se podrobí všem ustanovením pravidel
požárního sportu a podmínkám stanovených pořadatelem v propozicích soutěže?
a) ano,
b) ne,
c) zavazuje se plnit tyto podmínky jen v prostorách stadionu.
37.
Může pořadatel odmítnout účast soutěžících na soutěži, obdržel-li řádně vyplněnou
přihlášku?

a) ano, například není-li podána do data uzávěrky nebo provede-li pořadatel výběr soutěžících dle
propozic. Důvody musí pořadatel soutěžícímu sdělit,
b) ne,
c) ano, například není-li podána do uzávěrky, nebo provede-li pořadatel výběr soutěžících dle propozic.
Důvod nemusí soutěžícímu sdělit.
38.
Musí pořadatel v místě konání soutěže zveřejnit program soutěže s časovým rozvrhem?
a) ano,
b) ne,
c) ne, jsou to propozice, které pořadatel již vydal.
39.
Smí pořadatel měnit časový rozvrh soutěže bez svolení hlavního rozhodčího?
a) ano,
b) ne,
c) ano, jen se svolením velitele soutěže.
40.
Může být již zveřejněná soutěž zrušena, odložena či přeložena?
a) ne,
b) ano, v tom případě musí být přihlášení účastníci soutěže vyrozuměni neprodleně, nejpozději 2 dny
před jejím zahájením nebo není-li například místo pro konání soutěže způsobilé,
c) ne, může být jen odložena.
41.
Platí původní přihláška na soutěž, která byla odložena nebo přeložena?
a) ano, pokud nebyla přihlašovatelem odvolána, platí i pro změněný termín,
b) ne, přihlašovatel musí vždy zaslat přihlášku novou,
c) jen pro jinou soutěž.
42.
Z jakých důvodů může pořadatel přerušit nebo zrušit již zahájenou soutěž?
a) například není-li místo pro konání soutěže způsobilé, nevyhovuje-li místo konání bezpečnosti
soutěžících vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek, překážky jsou poškozené apod.,
b) ze žádných důvodů. Zahájená soutěž se musí dokončit,
c) například není-li na startu připraven favorit soutěže.
43.
Může být jedním z důvodů zrušení již zahájené soutěže skutečnost, že není zajištěna
zdravotní služba?
a) ano, pokud s tím souhlasí vedoucí soutěžních družstev,
b) ne,
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c) ano.
44.
Může pořadatel požadovat při podání protestu složení kauce v případě, že to neuvede v
propozicích soutěže?
a) ano,
b) ne,
c) jen ve II. kol soutěže a na Mistrovství.
45.
Lze protest podat proti hodnocení cizího družstva či soutěžícího?
a) ano,
b) ne,
c) ano, jen písemně do 10 ti minut.
46.
Protest týkající se hodnocení provedení pokusu v soutěži družstev podá?
a) soutěžící, který pokus prováděl,
b) vedoucí družstva, jehož soutěžící pokus prováděl,
c) k hodnocení provedení pokusu nelze podat protest.
47.
Kdy lze podat protest týkající se účasti družstva či jednotlivce na soutěži?
a) do zahájení plnění prvé disciplíny,
b) do ukončení poslední disciplíny,
c) k tomu nelze podat protest.
48.
Protest týkající se provedení, průběhu nebo hodnocení pokusu se podává?
a) písemně, hlavnímu rozhodčímu do 10 minut od ukončení disciplíny,
b) písemně, rozhodčímu disciplíny do 10 minut od ukončení pokusu,
c) písemně, rozhodčímu disciplíny do 10 min od ukončení disciplíny.
49.
Protest týkající se průběhu disciplíny se podává?
a) písemně rozhodčímu disciplíny do 10 min od ukončení disciplíny,
b) písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 min. od ukončení disciplíny,
c) písemně veliteli soutěže do 10 min. od ukončení pokusu.
50.
Protest týkající se chybného vyhlášení výsledků disciplíny se podává?
a) písemně rozhodčímu disciplíny,
b) písemně rozhodčímu disciplíny do 10 min. od vyhlášení těchto výsledků,
c) písemně hlavnímu rozhodčímu do 10 min. od vyhlášení těchto výsledků.
51.
Může se protestující k rozhodnutí o protestu odvolat?
a) ano, do 10 min po převzetí rozhodnutí,
b) ne,
c) ano, do 10 minut vždy přímo odvolací komisi.
52.
Může se protestující odvolat proti rozhodnutí odvolací komise?
a) ano,
b) ne, rozhodnutí odvolací komise je konečné,
c) ano, veliteli soutěže.
53.
Může protestující vzít zpět svůj protest nebo odvolání?
a) ano, po jeho projednání,
b) ne,
c) ano, před jeho projednáním.
54.
Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět. Musí soutěžící rozhodnutí o tomto protestu
splnit?
a) ano,
b) ne,
c) ne, pokud hodnocení před uznáním protestu bylo pro soutěžícího výhodnější.
55.
Jsou vedeny národní rekordy v disciplíně dvojboj?
a) ano,
b) ano, ale jen u kategorie profesionální hasiči,
c) ne, dvojboj není samostatnou disciplínou. Generální ředitelství HZS ČR jen eviduje nejlepší výkony
dosažené ve dvojboji.
56.
Může být národní rekord uznán v I. (základním) kole soutěže?
a) ano,
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b) ne,
c) ano, pokud o tom rozhodne pořadatel.
57.
Národní rekord může být uznán, pokud bylo ověřeno dodržení pravidel požárního sportu
a byly dodrženy například tyto podmínky:
a) hlavním rozhodčím a rozhodčím disciplíny musí mít kvalifikaci rozhodčí a čas rekordního výkonu byl
měřen elektrickou časomírou,
b) hlavní rozhodčí musí být rozhodčí-instruktor, rozhodčí disciplíny musí mít nejméně kvalifikaci
rozhodčí a čas rekordního výkonu byl měřen el. časomírou, certifikovanou Českým metrologickým

institutem, pokud má být uznán rekord za dalších podmínek stanovených v těchto pravidlech ,
c) MV-ředitelství HZS ČR budou zaslány potvrzené výsledkové listiny.
58.
Jsou uznávány a evidovány rekordní výkony dosažené v hale?
a) ano, jsou vedeny samostatně jako ”halové rekordy,
b) ne,
c) ano, v disciplíně 100 m a věž jsou vedeny společně s rekordy na nekryté dráze.
59.
Může být uznán národní rekord, pokud byl start požárního útoku proveden s PS v chodu?
a) ano,
b) ne,
c) ne, s výjimkou kategorií žen, dorostenců a dorostenek.
60.
Může být v kategorii členové občanských sdružení ženy, dorostenci a dorostenky uznán
národní rekord, pokud bylo na 4. úseku štafety prováděno místo hašení jen přenášení hasicího
přístroje stanoveným způsobem?
a) ano, ženy, dorostenci a dorostenky hašení neprovádí,
b) ne,
c) ano, ale jen jako halový rekord.
61.
Po dosažení výkonu, který je stejný nebo lepší než dosud platný národní rekord, musí
rozhodčí prověřit parametry použitého nářadí a funkce časomíry. Kdy to musí rozhodčí zajistit?
a) ihned po rekordním pokusu u použitého nářadí a časomíry – například terčů,
b) ihned po ukončení rekordního pokusu včetně použité dráhy a překážek,
c) ihned po ukončení disciplíny.
62.
Při dosažení rekordního výkonu v požárním útoku musí rozhodčí zajistit mimo jiné
kontrolu obou terčů. Jak a kdy musí tyto terče zkontrolovat?
a) po ukončení rekordního pokusu musí rozhodčí zkontrolovat vyprázdnění nádržky terčů a zda množství
vody, které je nutné k sepnutí časomíry odpovídá obsahu 10 l. Takovou kontrolu musí rozhodčí
provést i před zahájením disciplíny. Vyprázdnění nádržky terčů kontroluje před každým pokusem,
pokud to konstrukce terčů vyžaduje,
b) po ukončení disciplíny musí rozhodčí zkontrolovat, zda při rekordním pokusu došlo u obou terčů
k jejich sepnutí po jejich naplnění na obsah 10 litrů,
c) za správnost funkce terčů odpovídá provozovatel, není nutné je po rekordu kontrolovat.
63.
Vyplněný a zkontrolovaný protokol o národním rekordu za pořadatele podepíše?
a) rozhodčí disciplíny,
b) hlavní rozhodčí,
c) velitel soutěže.
64.
Lze v rámci odborné přípravy jednotek PO nebo například před Mistrovstvím organizovat
sportovní soustředění vybraných soutěžících nebo rozhodčích?
a) ano,
b) ne,
c) pojem „sportovní soustředění” pravidla požárního sportu neznají.
65.
Výdaje spojené s organizováním soutěží nese ten, kdo soutěž organizuje. Musí pořadatel
soutěže vždy uhradit náklady spojené například s ubytováním a stravováním soutěžících?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen do výše tzv. cestovních nákladů.
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66.
Jako ocenění výsledků dosažených na soutěži v požárním sportu je možno udělit diplomy,
medaile, poháry a jiné věcné ceny. Může pořadatel ocenit i jiné účastníky soutěže například
rozhodčí?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen pokud takové ocenění uhradí sponzor.
67.
Reklamu a propagaci sponzorů na soutěži povoluje pořadatel. Má pořadatel oprávnění
povolovat nebo zakazovat reklamu na sportovním oděvu?
a) ano, má toto oprávnění,
b) nemá,
c) ze sportovního oděvu jí může zakázat jen na přilbě.
68.
Může pořadatel stanovit časové limity opravňující k účasti v soutěži?
a) ano,
b) ne,
c) ano, může je stanovit, ale jen pro družstva.
69.
Na jakých soutěžích v požárním sportu může soutěžící získat výkonnostní třídu?
a) pouze na Mistrovství,
b) na všech soutěžích,
c) například na soutěžích II. kola a Mistrovství,
70.
Soutěžící mohou získat III. až I. výkonnostní třídu za splnění výkonnostních limitů v těchto
disciplínách?
a) ve všech disciplínách požárního sportu,
b) dvojboj,
c) 100 m s překážkami a výstup do 4. podlaží cvičné věže.

Pravidla a povinnosti pracovníků - pravidla 19 až 35
71.
Velitel soutěže, techničtí a organizační pracovníci musí znát pravidla požárního sportu v
rozsahu odpovídajícím jejich zařazení. Musí mít kvalifikaci rozhodčích?
a) ano,
b) ne,
c) jen na Mistrovství a soutěži s mezinárodní účastí.
72.
Do sboru rozhodčích nepatří?
a) hlavní rozhodčí, rozhodčí, startér a časoměřiči,
b) zapisovatel a vyhodnocovací skupina,
c) velitel soutěže.
73.
Kdo jmenuje velitele soutěže?
a) hlavní rozhodčí,
b) nadřízený orgán pořadatele,
c) pořadatel soutěže.
74.
Má velitel soutěže právo stanovit organizační pracovníky, sbor rozhodčích a v případně
potřeby i jejich náhradníky?
a) ano,
b) ne,
c) má právo stanovit jen organizační pracovníky a jejich náhradníky.
75.
Je velitel soutěže členem odvolací komise?
a) ano s hlasem poradním,
b) ano,
c) ne.
76.
Má velitel soutěže právo vyloučit ze soutěže například soutěžícího, organizačního
pracovníka a rozhodčího?
a) ano,
b) ne,
c) má právo vyloučit organizačního pracovníka. Soutěžícího a rozhodčího může ze soutěže vyloučit jen
hlavní rozhodčí.
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77.
Má velitel soutěže právo soutěž odložit, zrušit nebo zrušit její část?
a) ano,
b) ne,
c) ne, o tom může rozhodnout jen pořadatel.
78.
Kdo velitele soutěže zastupuje v jeho nepřítomnosti?
a) hlavní rozhodčí,
b) tajemník soutěže, pokud takového tajemníka velitel jmenuje,
c) vedoucí organizační skupiny.
79.
Schvaluje velitel soutěže například výsledky soutěže a protokol o rekordním výkonu?
a) ano,
b) ne to přísluší komisaři soutěže,
c) ne to přísluší jen hlavnímu rozhodčímu.
80.
Může být důvodem pro zrušení soutěže například nezajištění zdravotnické služby
odpovídající rozsahu a místním podmínkám soutěže?
a) ano,
b) ano, pokud s tím souhlasí většina vedoucích soutěžních družstev,
c) ne.
81.
Musí soutěžící respektovat doporučení nepokračovat dále v soutěži například od zdravotní
sestry, která zajišťuje ošetřování účastníků soutěže?
a) ano,
b) ne, soutěžící nesmí ze zdravotních důvodů pokračovat v soutěži, pokud mu to zakáže lékař,
c) ano, doporučení od zdravotníka má na soutěži stejnou váhu jako zákaz od lékaře.
82.
Musí soutěžící respektovat zákaz pokračovat v soutěži, pokud takový zákaz soutěžícímu
vydá lékař?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen se souhlasem vedoucího družstva a velitele soutěže.
83.
Pro hodnocení výkonů soutěžících ustavuje pořadatel sbor rozhodčích. Je součástí tohoto
sboru rozhodčích též zapisovatel a vyhodnocovací skupina?
a) ano
b) ne
c) ne, vyhodnocovací skupina je řízena přímo velitelem soutěže
84.
Jakou nejmenší kvalifikaci musí mít rozhodčí v I. (základním) kole soutěže?
a) hlavní rozhodčí musí být kvalifikovaným rozhodčím, ostatní mohou mít kvalifikaci pomocného
rozhodčího,
b) všichni rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčího,
c) hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplíny musí mít kvalifikaci rozhodčího. Ostatní rozhodčí mohou
mít kvalifikaci pomocného rozhodčího.
85.
Jakou nejmenší kvalifikaci musí mít rozhodčí disciplíny, startér a hlavní časoměřič ve II.
(krajském nebo regionálním) kole soutěže v požárním sportu?
a) rozhodčí disciplíny musí být rozhodčím-instruktorem, startér a hlavní časoměřič musí být
kvalifikovaní rozhodčí,
b) rozhodčí disciplíny musí být kvalifikovaným rozhodčím. Startér a hlavní časoměřič mohou být
pomocnými rozhodčími,
c) musí mít nejméně kvalifikaci rozhodčí.
86.
Může rozhodčí s kvalifikací pomocný rozhodčí samostatně rozhodovat a ověřovat rekordní
výkony?
a) ano,
b) ne,
c) nemůže ověřovat rekordy, jako rozhodčí na přiděleném úseku však může samostatně
rozhodovat.
87.
Může pomocný rozhodčí zastávat funkci rozhodčího disciplíny?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen v I. kole a jiné soutěži.
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88.
Může být rozhodčí odvolán z funkce za opakované chybné hodnocení výkonů soutěžících?
a) ano, hlavním rozhodčím,
b) ano, rozhodčím disciplíny,
c) ne.
89.
Je rozhodčí povinen před startem upozorňovat soutěžícího na všechny závady na jeho
nářadí?
a) ano,
b) ne a to i tehdy, když se jedná o zjevnou závadu, která může ohrozit bezpečnost soutěžícího,
c) ne, pokud se nejedná o zjevné závady, nebo které zjevně mohou ohrozit bezpečnost soutěžícího.
90.
Může rozhodčí v téže disciplíně zastávat více funkcí?
a) ano,
b) ne,
c) ano, pokud je málo rozhodčím tak max. 2 funkce.
91.
Může být rozhodčí ze soutěže vyloučen pro nepřístojné chování?
a) ano,
b) ne,
c) pro nepřístojné chování může být vyloučen jen soutěžící.
92.
Rozhoduje hlavní rozhodčí o počtu a zařazení rozhodčích do funkcí?
a) ano,
b) ano, pokud tak již neučinil pořadatel soutěže například v propozicích soutěže,
c) ne.
93.
Rozhoduje hlavní rozhodčí o oprávnění soutěžícího startovat v příslušné disciplíně
a soutěži?
a) ano,
b) ne to přísluší vedoucímu vyhodnocovací skupiny,
c) ne, to přísluší veliteli soutěže.
94.
Kdo rozhoduje o místu a času opakování pokusu, který nařídil rozhodčí disciplíny?
a) rozhodčí disciplíny,
b) hlavní rozhodčí,
c) velitel soutěže.
95.
Kdo rozhoduje například o způsobilosti drah případně jiných okolnostech, které mohou
ohrozit bezpečnost soutěže?
a) hlavní rozhodčí,
b) velitel soutěže,
d) pořadatel.
96.
Má hlavní rozhodčí právo soutěž přerušit a pro hrubé nedostatky, které mohou negativně
ovlivnit regulérnost soutěže, soutěž ukončit?
a) ano
b) ano, ale jen se souhlasem vedoucích soutěžních družstev,
c) má právo soutěž přerušit. Ukončit soutěž může na návrh hlavního rozhodčího jen velitel soutěže.
97.
Kdo má právo na soutěži v požárním sportu rozhodnout o okolnostech, které pravidla
požárního sportu výslovně neřeší?
a) velitel soutěže,
b) hlavní rozhodčí, pokud tak již neučinil rozhodčí disciplíny,
c) odvolací komise, na základě návrhu, který podá rozhodčí disciplíny.
98.
Hlavní rozhodčí má právo vyloučit ze soutěže:
a) soutěžící (družstvo) například za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel požárního sportu a nepřístojné
chování,
b) rozhodčího za hrubé nebo úmyslné porušení pravidel požárního sportu a nepřístojné chování,
c) organizačního pracovníka za opakované nedostatky v jeho činnosti.
99.
Kdo rozhodne o okolnosti, která se při plnění disciplíny vyskytne, rozhodčí disciplíny jí
nerozhodl a pravidla požárního sportu tuto okolnost výslovně neupravuje?
a) komise požárního sportu,
b) odvolací komise,
c) hlavní rozhodčí.
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100. Zástupce hlavního rozhodčího musí mít kvalifikaci?
a) nejméně rozhodčí v požárním sportu,
b) stanovenou pro danou soutěž pro hlavního rozhodčího,
c) nejméně rozhodčí-instruktor v požárním sportu.
101. Kdo řídí průběh disciplíny a odpovídá při tom za dodržování pravidel požárního sportu?
a) startér, rozhodčí jednotlivých úseků a rozhodčí disciplíny,
b) rozhodčí disciplíny,
c) hlavní rozhodčí,
102. Kdo rozhoduje o všech technických otázkách, které vzniknou v průběhu disciplíny?
a) samostatně rozhodčí jednotlivých úseků,
b) rozhodčí disciplíny pokud již nerozhodl rozhodčí úseku,
c) rozhodčí disciplíny.
103. Je povinností rozhodčího disciplíny před zahájením plnění disciplíny překontrolovat
například stav a rozmístění překážek, stav a označení dráhy a funkci časomíry?
a) ano,
b) ne, to přísluší vedoucímu technické skupiny,
c) ano, mimo elektrické časomíry.
104. Má rozhodčí disciplíny právo prohlásit disciplínu za neplatnou?
a) ano, pokud to nařídí pořadatel,
b) ano, pokud nastanou v průběhu disciplíny takové okolnosti, že spravedlnost vyžaduje opakování
disciplíny,
c) ne, to přísluší jen hlavnímu rozhodčímu.
105. Kdy nejdříve lze považovat výsledky disciplíny za oficielní (konečné)?
a) ihned po započítání času pokusu družstva, které startovalo jako poslední,
b) po posledním pokusu a uplynutím doby, v které je možné podat protest a podpisu výsledkové listiny
také hlavním rozhodčím to je nejdříve 10 minut po ukončení posledního pokusu,
c) po oznámení výsledků hlasatelem soutěže.
106. Kdo odpovídá za sepsání protokolu při dosažení národního rekordu?
a) soutěžící, který rekordního výkonu dosáhl,
b) rozhodčí disciplíny,
c) hlavní rozhodčí.
107. Má rozhodčí disciplíny právo povolit opakování pokusu?
a) ano,
b) ne,
c) ano, pokud o tom rozhodla odvolací komise
108. Rozhodčí v cíli?
a) plní úkoly cílového rozhodčího a případně i časoměřiče,
b) plní jen úkoly cílového rozhodčího,
c) v disciplíně běhu na 100 m s překážkami jen sleduje, v jakém pořadí soutěžící cílem proběhnou.
109. Kolik členů má odvolací komisi?
a) nejméně 2,
b) nejméně 3,
c) nejméně 5.
110. Lze se dále odvolat proti rozhodnutí odvolací komise?
a) ano.,
b) ne, rozhodnutí odvolací komice je konečné,
c) ano, k celkovým výsledkům uvedeným ve výsledkové listině.
111. Kdo je členem odvolací komise s právem hlasovat při jejím rozhodování?
a) hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplín, velitel soutěže a komisař soutěže,
b) hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplíny, který ve sporné disciplíně rozhodoval a velitel soutěže,
c) hlavní rozhodčí, rozhodčí disciplín, komisař soutěže, byl-li delegován a případně člen
jmenovaný velitelem soutěže.
112. Kdo z odvolací komise rozhodne při rovnosti hlasů?
a) velitel soutěže,
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b) hlavní rozhodčí, nebo je-li přítomen komisař soutěže pak tento komisař,
c) poradní hlas další přizvané zainteresované osoby.
113. Komu je podřízen hlavní časoměřič v průběhu disciplíny?
a) vedoucímu vyhodnocovací skupiny,
b) hlavnímu rozhodčímu,
c) rozhodčímu disciplíny.
114. Naměřený čas se smí na stopkách zrušit?
a) ihned po zaznamenání naměřeného času časoměřičem, který tento čas naměřil,
b) po kontrole a záznamu naměřeného času a vydání pokynu hlavního časoměřiče k rušení
naměřených časů,
c) po kontrole a záznamu naměřeného času.
115. Elektrickou časomíru nemůže pořadatel použít?
a) pokud neumožní měření času všech disciplín prováděných v soutěži,
b) pokud v disciplíně věž umožňuje měření času jen sešlápnutím obou nášlapných desek současně,
c) pokud neumožní měření časů ve všech drahách měřené disciplíny.
116. Čas v běžeckých disciplínách se měří od záblesku pistole (kouře) do?
a) okamžiku, kdy hrudník soutěžícího přetne cílový pásek nebo paprsek el. časomíry,
b) okamžiku, kdy hlava soutěžícího přetne cílový pásek nebo paprsek el. časomíry,
c) okamžiku, kdy jakákoli část těla soutěžícího přetne cílový pásek nebo paprsek el. časomíry.
117. Čas v disciplíně věž se měří od záblesku (kouře) pistole?
a) do doteku soutěžícího oběma nohama podlahy čtvrtého podlaží věže nebo sepnutí kontaktu cílového
zařízení elektrické časomíry,
b) do doteku soutěžícího podlahy čtvrtého podlaží věže,
c) do vysednutí soutěžícího na parapet čtvrtého podlaží věže.
118. Čas v disciplíně požární útok se měří od záblesku (kouře) pistole:
a) do okamžiku signalizace prvého terče,
b) do okamžiku signalizace obou terčů,
c) do okamžiku signalizace pověřeného rozhodčího.
119. Musí být soutěžící seznámeni se způsobem ukončení měření v jednotlivých disciplínách při
použití el. časomíry?
a) ano, pokud o to vedoucí družstva požádá pořadatele,
b) ano, nejpozději před zahájením disciplíny,
c) ne.
120. Při ručním měření musí být určeni pro měření v jedné dráze nejméně?
a) l časoměřič,
b) 2 časoměřiči,
c) 3 časoměřiči.
121. Zastaví-li se ručička stopek mezi dvěma čárkami, které udávají čas, platí?
a) vždy lepší čas,
b) čas, o kterém rozhodne časoměřič,
c) vždy horší čas,
122. Rozchází-li se čas naměřený všech tří stopek, pak platí čas?
a) nejlepší,
b) nejhorší,
c) střední.
123. Byl-li čas měřen jen dvojicí stopek a jejich čas se rozchází, platí vždy?
a) horší čas,
b) lepší čas,
c) střední čas.
124. V případě selhání elektrického měření a dokončení měření disciplíny stopkami, se?
a) naměřené časy musí anulovat a splněné pokusy se musí opakovat,
b) pro stanovení úředního času již splněných pokusů použije převodní tabulka. Již naměřené časy se
podle této tabulky přepočítají na přesnost 1/10 s,
c) se následující pokusy měří stopkami a neměřený čas těmito stopkami se přepočte na přesnost 1/100 s.

11

125. Jakou nejmenší kvalifikaci musí mít zapisovatel v Mistrovství ČR?
a) pomocný rozhodčí,
b) rozhodčí,
c) rozhodčí-instruktor.
126. Kdy startér vrátí start zpět druhým výstřelem nebo zapískáním?
a) například, když má startující chybně umístěné startovní číslo,
b) například, když startér po povelu ”Pozor!” musí oslovit soutěžícího a přerušit start,
c) například, když po povelu ”Pozor!” opustí soutěžící své místo rukou nebo nohou před výstřelem.
127. Co má startér nebo jeho pomocník před startem pokusu kontrovat?
a) například zda soutěžící je ve správné dráze, má řádně upevněné startovní číslo a zda jeho oděv a
osobní výstroj odpovídá pravidlům,
b) například zda reklama, umístěná na sportovním oděvu soutěžícího, byla pořadatelem povolena,
c) například zda je soutěžící zdravotně způsobilý.
128. Komu je podřízena vyhodnocovací skupina?
a) veliteli soutěže,
b) rozhodčímu disciplíny,
c) hlavnímu rozhodčímu.
129. Kdy je komisař soutěže povinen převzít funkci hlavního rozhodčího?
a) když je vůči hlavnímu rozhodčímu podán od více jak dvou družstev protest,
b) například, když se pořadatelem delegovaný hlavní rozhodčí na soutěž nedostaví, nebo vyskytnou-li se
v rozhodování hlavního rozhodčího opakované vážné nedostatky,
c) když ho o převzetí funkce hlavní rozhodčí požádá.
130. Může například ředitel HZS kraje vyslat komisaře soutěže do I. kola soutěže organizované
v rámci HZS kraje?
a) ano, tento komisař však musí mít kvalifikaci rozhodčí - instruktor
b) ne, komisaře může vyslat jen GŘ HZS ČR,
c) ano, tento komisař musí mít nejméně kvalifikaci stanovenou pro hlavního rozhodčího I. (základního)
kola.

Vedoucí družstva a soutěžící - pravidla 36 až 38
131. Odpovídá vedoucí družstva pořadateli například za to, že nepřipustí na start soutěžícího,
jehož zdravotní stav to neumožňuje?
a) ano odpovídá,
b) ne, za to odpovídá vždy sám soutěžící,
c) ano, pokud to nařídí zdravotní služba.
132. Vedoucí družstva?
a) má právo upozorňovat rozhodčí na chybné nářadí použité při provedení pokusu,
b) nemá právo se vměšovat do rozhodování rozhodčích,
c) nemá právo podávat protesty a odvoláni. To přísluší jen soutěžícímu, jehož pokus byl chybně
hodnocen.
133. Má vedoucí družstva právo radit rozhodčím?
a) ano, pokud se jedná o hodnocení pokusu vlastního družstva,
b) ano, pokud se jedná o hodnocení cizího družstva,
c) nemá.
134. Kdo zastupuje vedoucího družstva?
a) kapitán družstva,
b) trenér družstva,
c) masér-zdravotník družstva.
135. Může vedoucí družstva odvolat druhou štafetu, i když byla přihlášena k pokusu?
a) může,
b) může, ale družstvo bude hodnoceno jako poslední v této disciplíně,
c) nemůže.
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136. Má soutěžící právo dotazu k rozhodčímu?
a) ano, k objasnění technických otázek provedení disciplíny,
b) ano, k objasnění otázek hodnocení jen svého pokusu,
c) ne, dotazy může mít zásadně jen přes svého vedoucího družstva.
137. Pokud dojde k technickému nedorozumění mezi rozhodčím a soutěžícím je:
a) rozhodčí povinen přivolat vedoucího družstva a toto nedorozumění s ním projednat,
b) soutěžící povinen přivolat vedoucího družstva, který toto nedorozumění projedná s rozhodčím
disciplíny,
c) soutěžící oprávněn projednat to s rozhodčím disciplíny,
138. Soutěžící má vůči pořadateli a rozhodčím stejné práva i povinnosti jako vedoucí družstva?
a) pokud není jeho vedoucí momentálně přítomen,
b) pokud se soutěže účastní jako jednotlivec, nebo člen štafety v soutěži štafet, a vedoucí družstva sním
(se štafetou) na soutěži není,
c) v disciplínách, kde je hodnocen také jako jednotlivec.
139. Je soutěžící povinen zdržovat se do svého startu v prostoru, který určí pořadatel a po
skončení svého pokusu opustit co nejdříve závodní dráhu?
a) ano,
b) ne,
c) ne, to platí u ostatních členů družstva.
140. Je soutěžící povinen předložit na požádání rozhodčího ke kontrole nářadí, které v soutěži
použil?
a) ano,
b) ne,
c) ano, pokud určené nářadí již nebylo kontrolováno.
141. Trenér družstva a masér-zdravotník?
a) nemá v žádném případě právo vstupovat na závodní dráhu,
b) nemají právo vstupovat na závodní dráhu bez vyzvání nebo povolení pořadatele nebo rozhodčího,
c) mají právo vstupovat na závodní dráhu v době přípravy a provádění pokusu svého závodníka.

Technické podmínky - pravidla 39 až 50
142. Soutěže II. kola, Mistrovství a mezinárodní soutěže se provádějí na dráze se škvárovým
povrchem nebo lépe s povrchem, který má vyšší kvalitu. Může být v těchto soutěžích požární útok
prováděn na dráze, která má v prostoru základny a nádrže na vodu povrch asfaltový a dále je
travnatá?
a) ne, trávnatý povrch je v požárním sportu zařazen mezi dráhy s nižší kvalitou,
b) ne, ani v požárním útoku nelze připustit kombinaci povrchu dráhy,
c) ano, pravidla v požárním sportu připouštějí pro dráhu požárního útoku výjimku.
143. Ovál travnaté dráhy bez obrubníku musí mít vnitřní dráhu vyznačenu čarou 50 mm. Musí
být na této čáře také praporky vzdálené od sebe cca 5 m?
a) ano, nakloněné v úhlu 60° od země směrem od dráhy,
b) ano, nakloněné v úhlu 60° od země směrem do dráhy,
c) ne.
144. Délka běžecké trati musí být měřena?
a) 0,2 m od vnitřní hrany obrubníku směrem do dráhy, nebo tam kde není obrubník 0,2 m od čáry
označující vnitřní (levý) okraj dráhy,
b) na vnitřní čáře prvé dráhy,
c) na vnější čáře prvé dráhy.
145.
Délka druhé, třetí a další dráhy 400 m tratě se měří?
a) 0,2 m od vnějších okrajů předchozích vlevo umístěných drah. Vnější (pravá) čára není zahrnuta do
šířky dráhy,
b) 0,2 m od vnějších okrajů předchozích vlevo umístěných drah. Vnější (pravá) čára je zahrnuta do šířky
dráhy,
c) na vnějších okrajích předchozích vlevo umístěných drah.
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146. Jaká je šířka dráhy v disciplínách 100m s překážkami a štafeta 4x100m s překážkami?
a) 2,4 - 2,5 m a měří se včetně šířky vnější pravé čáry. Všechny dráhy musí být stejně široké.
b) min. 2,0 m a měří se včetně šířky vnější pravé čáry,
c) max. 2,5 m a měří se včetně šířky vnitřní levé i vnější pravé čáry.
147. Při měření délky běžecké trati?
a) musí být provedena 2 měření a ta se nesmí od sebe lišit,
b) musí být provedena 2 měření a ta se mohou od sebe lišit v toleranci uvedené v pravidlech požárního
sportu,
c) se provede měření, kterého se musí účastnit nejméně 2 rozhodčí.
148. Pro prvé pokusy je drahou č. 1?
a) prvá pravá dráha při pohledu ve směru běhu. V druhém pokusu se mohou dráhy změnit,
b) prvá levá dráha při pohledu ve směru běhu. V druhém pokusu se mohou dráhy změnit,
c) ta dráha, kterou určí hlavní rozhodčí. V druhém pokusu se nesmí dráhy změnit.
149. Start a cíl je označen čárou širokou 5 cm. Do délky dráhy se započítává?
a) šířka startovní i cílové čáry,
b) jen šířka cílové čáry,
c) jen šířka startovní čáry.
150. Soutěžící chce při startu pokusu použít vlastní startovní bloky. Povolí mu to rozhodčí?
a) ano, ale jen od II. kola výše,
b) ano, pokud jejich konstrukce odpovídá pravidlům,
c) ne. Musí použít jen bloky dodané pořadatelem.
151. Proč se délka dráhy pro štafetu měří od cílové čáry ke startu?
a) protože cíl všech drah musí být v jedné rovině,
b) protože start všech drah musí být v jedné rovině,
c) protože to vymyslel někdo, kdo nemá nic lepšího na práci.
152. Musí být cíl drah označen také dvěma bílými kůly nejméně 30 cm od jejich okraje?
a) ano, pokud je nenahrazuje konstrukce elektrické časomíry,
b) ne, cíl označuje jen bílá čára, která se nezapočítává do délky dráhy,
c) ne, cíl označuje jen bílá čára, která se započítává do délky dráhy.
153. Jaké překážky v disciplíně běh na 100m jsou upravovány nebo vyměňovány pro kategorii
ženy a dorostenky?
a) kladina je snížena na výšku 0.8 m a překážka je nahrazena nízkou překážkou (0.8 m),
b) bariéra je nahrazena překážkou s oknem,
c) kladina je snížena na 1,2 m a překážka nahrazena překážkou s oknem.
154. V jaké vzdálenosti v disciplíně běh na 100 m s překážkami je umístěn rozdělovač?
a) 25 m od startu,
b) 25 m od cíle,
c) asi uprostřed délky dráhy to je cca 50 m
155. Alternativní překážkou „Překážka s oknem” lze nahradit?
a) ”Překážku” (bariérou) pro ženy a dorostenky,
b) ”Domeček” v prvém kole pro všechny kategorie a pro ženy a dorostenky ve všech kolech soutěže,
c) ”Domeček” pro ženy, dorostenky a dorostence ve všech kolech soutěže.
156. Lze alternativní překážku „Překážka s oknem” nahradit „Domeček” pro kategorie
profesionální hasiči, dobrovolní hasiči, muži a dorostenci?
a) ano, ale jen v I. a II. kole soutěže,
b) ano. Pro kategorii profesionální hasiči jen v I. kole a pro ostatní uvedené kategorie ve všech kolech,
c) ano, ale jen v I. kole.
157. Jaké rozměry má podložka pro odložení přenosného hasicího přístroje na 4. úseku štafety?
a) 0,6 x 0,6 m,
b) 1,0 x 1,0 m, vysoká max. 1,0 cm,
c) 0,8 x 0,8 m, vysoká max. 3,0 cm,
158. Připouští se nahradit ve štafetě domeček překážkou s oknem?
a) ano, ve všech kolech a kategoriích,
b) ano v 1 kole a pro ženy a dorostenky ve všech kolech,
c) nepřipouští.
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159. Jaká vzdálenost je mezi osami terčů v požárním útoku?
a) 5 m,
b) 10 m,
c) 4 m.
160.
Vzdálenost čela nádrže na vodu od okraje plošiny v požárním útoku je?
a) 5 m,
b) 10 m,
c) 4 m.
161. Jaká vzdálenost je pro hranici stříkání v požárním útoku?
a) pro ženy a dorostenky 90 m od osy plošiny a 100 m pro ostatní kategorie,
b) pro ženy a dorostenky 70 m od osy plošiny a pro ostatní kategorie 90 m.
c) pro ženy a dorostenky 70 m od kraje startovní čáry a pro ostatní 90 m,
162. Jaká vzdálenost je pro startovní čáru u požárního útoku?
a) 10 m od čela plošiny,
b) 10 m od osy plošiny,
c) 20 m od osy plošiny.
163. Musí být u překážky domeček na přední straně střechy zářez pro opření žebříku a po délce
střechy lať o šířce 10 cm a výšce 6 cm?
a) ano, po obou stranách,
b) ano, po pravé straně,
c) ne, nemusí.
164. Jaká je náplň nádrže na hořlavou kapalinu?
a) 40 l vody, 6 l petroleje a 0,5 l benzinu,
b) 40 l vody, 3 l petroleje a 0,5 l benzinu,
c) 30 l vody, 2 l petroleje a 0,25 l benzinu.
165. Ve spodní části věže je připevněna lať o rozměrech 6 x 6 cm. Jak rozhodčí provede
kontrolu správnosti jejího umístění?
a) zeptá se vedoucího technické skupiny, zda je lať správně umístěna,
b) změří vzdálenost mezi povrchem parapetu a horní hranou latě. Tato vzdálenost musí být 314 cm,
c) zavěsím na parapet prvého okna žebřík. Lať musí být nad úrovní 3 příčle od spodu žebříku.
166. Zajišťovací podušku pod věží lze nahradit polštáři z molitanové hmoty, které byly specielně
zhotoveny pro tento účel. Jaké musí mít rozměry?
a) min 3 m od přední stěny věže, vysoké min 0.8 m a musí pokrývat celou šířku věže. Musí být dělena
podle počtu drah a jednotlivé části sestaveny těsně k sobě sebe,
b) min 2 m od přední stěny věže, vysoké 0,4 m a musí pokrývat celou šířku věže,
c) polštáře již nová pravidla nepřipouštějí.
167. Terč pro požární útok má rozměr otvoru, obsah nádrže a signalizuje?
a) průměr otvoru 50 mm, obsah nádrže 10 l a signalizuje po nastříkání 10 l vody,
b) průměr otvoru 45 mm, obsah nádrže min. 15 l a signalizuje po nastříkání10 l vody,
c) průměr otvoru 50 mm, obsah nádrže 15 až 22 l a signalizuje po nastříkání 10 l vody.
168. Obsah a výška nádrže na vodu pro požární útok je?
a) obsah 800 l, výška 0,9 m,
b) obsah max. 1000 l, výška 0,85 m,

c) obsah min. 1000 l, výška 0,8 m.
169. Smí při požárním útoku přesahovat nářadí okraj plošiny?
a) ano smí přesahovat,
b) ne, nesmí přesahovat,

c) ne nesmí, kromě savic a příslušenství přetlakového ventilu.
170. Jakou hmotnost a šířku musí mít hadice pro běh na 100 m a štafetu?
a) hmotnost min 2,5 kg, min plochá šířka 55 mm,
b) hmotnost min 2,5 kg, min plochá šířka 62 mm,
c) hmotnost max. 2,5 kg, min plochá šířka 65 ± 5 mm.
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171. Jakou délku musí mít hadice pro běh na 100 m a štafetu?
a) min 20 m,
b) 20 ± 1 m.
c) min 19 m,
172. Rozdělovač při běhu na 100 m si závodník připraví tak, že je natočen do „protisměru”?
a) rozhodčí prohlásí pokus za neplatný,
b) je to povoleno, může být libovolně natočen,
c) rozhodčí upozorní závodníka, že má rozdělovač nesprávně postaven.
173. Spodní hrany všech spojek (u ROT se nezapočítává zub) mohou být max. 60 mm od spodní
podložky. Jak se dodržení tohoto pravidla kontroluje?
a) po umístění rozdělovače na dráhu se změřením překontroluje,
b) před nebo po provedení pokusu se měří na rovné podložce,
c) závodník potvrdí, že jeho rozdělovač tomuto pravidlu odpovídá.
174. Rozhodčí zjistí, že na rozdělovači, který si umístil soutěžící na dráhu, chybí ovládání
(„kolečko”) ventilu?
a) po provedení pokusu zvedne červený praporek a pokus je rozhodčím disciplíny potvrzen jako
neplatný. Na takovou závadu nemusí před provedením pokusu závodníka upozorňovat.
b) rozhodčí musí upozornit soutěžícího, že rozdělovač neodpovídá pravidlům,
c) je to povoleno.
175. Jak dlouhý může být nástavec ROT spojky, včetně spojky, měřený od čela spojky ke konci
závitu na hrdle rozdělovače?
a) max. 60 mm,
b) max. 45 mm,
c) max. 80 mm.
176. Musí mít rozdělovač použitý v disciplíně 100 m s překážkami všechny ventily?
a) ano,
b) ne, musí mít nejméně 2 ventily,
c) ne, může chybět střední ventil.
177. Proudnice pro disciplínu 100 m a štafetu je:
a) max. 25 cm dlouhá a 0,5 kg těžká. Úprava pro nesení v zubech není pro váhu 0.5kg povolena,
b) min. 25 cm dlouhá, min. 0,5 kg těžká a je povolena úprava pro nesení v zubech a uchycení na řemínku
dlouhém max. 50 cm,
c) jen schváleného druhu pro použití v požární ochraně při zásahu.
178. Jaký žebřík pro překonání domečku lze použít?
a) jeden díl nastavovacího žebříku, u kterého vždy musí být odstraněno kování,
b) jeden díl nastavovacího žebříku, nebo zajištěný skládací žebřík, jejichž hmotnost je max. 8,5
kg a délka 3,3 m,
c) jeden díl nastavovacího žebříku, u kterého může být odstraněno kování, min. hmotnosti 8,5 kg.
179.
Jednohákový žebřík pro výstup do 4. podlaží cvičné věže v požárním sportu je?
a) max. 410 cm dlouhý a min. 9 kg těžký. Příčle může mít jen kovové a vnitřní rozměr háku je 43 cm,
b) max. 410 ± 10 cm dlouhý a min 8,5 kg těžký. Příčle mohou být kovové i dřevěné a vnitřní rozměr háku
je min 43 cm,
c) min. 410 cm dlouhý s jedním hákem, jehož vnější rozměr je max. 43 cm a na jeho konci nesmí být
opatřen hroty nebo bodci.
180. Po dosažení rekordního výkonu v požárním útoku, bylo zjištěno, že na dopravním vedení
byla použita hadice B, dlouhá 19,5 m o ploché šířce 120 mm. Lze rekordní výkon uznat?
a) ano,

b) ne hadice neodpovídá pravidlům,
c) ano, pokud i ostatní nářadí a provedení pokusu odpovídalo pravidlům,
181. Při kontrole překážek bylo zjištěno, že překážka a překážka s oknem má kovovou
konstrukci, výplň je dřevěná z hrubých (nehoblovaných) prken a rozměry překážek odpovídají
pravidlům. Byl požadavek rozhodčího na opravu nebo výměnu těchto překážek oprávněný?
a) ano, protože jejich konstrukce může být jen dřevěná,
b) ano,
c) ne, rozměry překážek, jejich konstrukce i výplň odpovídá pravidlům.

16

182. Na hašení v disciplíně 4x100 m s překážkami se používá hasicí přístroj?
a) práškový o hmotnosti náplně 6 kg,
b) práškový nebo pěnový o hmotnosti náplně min 6 kg,

c) práškový o celkové hmotnosti přístroje min 5 kg.
183. Soutěžící, při plnění disciplíny požární útok v krajském kole, umístí na základnu 4 ks.
savic o průměru 110 mm se šroubením, 1,6 m dlouhých, spojených do dvou dílů. Může v dané
soutěži dát rozhodčí základny souhlas ke startu pokusu?
a) ano,
b) ne, tyto savice pravidla připouští jen v I. kole,
c) ano, pokud i ostatní nářadí umístěné na základně odpovídá pravidlům.
184. V pokusu disciplíny požární útok dosáhlo družstvo času, který je lepší než dosud platný
národní rekord. Rozhodčí disciplíny při kontrole terčů zjistí, že obsah nádrže byl automaticky
vypuštěn na zem a nemůže tedy ověřit, zda k sepnutí došlo po naplnění nádrže 10 l vody. Rekord
proto neuzná. Potvrdí toto rozhodnutí hlavní rozhodčí?
a) ano, terče musí být konstruovány tak, aby voda, která sepnula terče, mohla být zkontrolována,
b) ne, postačí provést stejnou kontrolu funkčnosti terčů jako před zahálením disciplíny - zda terče spínají
po naplnění 10 l. vody,
c) ano, rekord v požárním útoku může být uznán jen na mistrovství.
185. Pro žebříky a hasicí přístroje používané v soutěžích požárního sportu, jsou předepsány
revize a zkoušky. Kdo za jejich provedení odpovídá?
a) vždy pořadatel soutěže,
b) ten kdo je na soutěž dodá,
c) soutěžící, který toto nářadí používá.
186. Jaké jsou povoleny technické úpravy na přenosných motorových stříkačkách?
a) žádné technické úpravy odporujícím bezpečnosti práce a technickým podmínkám výrobce s výjimkou
instalace spouštěče,
b) jakékoli,
c) žádné.
187. Vznikne-li závada na přenosné motorové stříkačce nebo nářadí, které dodal pořadatel?
a) bude vždy povoleno pokus opakovat,
b) bude povoleno pokus opakovat, pokud bude podán protest a ten bude shledán oprávněným,
c) není to důvod k opakování pokusu.
188. Použije-li soutěžící v disciplíně štafeta jiného nářadí než to, které bylo technickou
kontrolou převzato a označeno:
a) bude ze soutěže vyloučeno celé družstvo,
b) může být ze soutěže vyloučen soutěžící, na jehož úseku bylo toto nářadí použito, nebo i všichni
soutěžící této štafety zjistí-li se, že neodpovídá toto jiné nářadí pravidlům PS.
c) pokus bude opakován.
189.
Je pořadatel povinen provést kontrolu veškerého nářadí a osobní výstroje soutěžících, u
kterého výrobce nebo předpis stanovuje provedení zkoušek, revizí či jejich životnost?
a) ano, pořadatel odpovídá ze veškeré nářadí použité v soutěži,
b) ne, pořadatel odpovídá jen za to nářadí, které na soutěž dodá,
c) ne, dodržení stanovených zkoušek, revizí a životností se vztahuje jen na věcné prostředky používané u
zásahu.
190. Kdy má rozhodčí právo provést kontrolu nářadí soutěžících?
a) v průběhu celé soutěže,
b) před provedením pokusu,

c) v průběhu soutěže, nejpozději však do 10 min po ukončení příslušné disciplíny.
191. Blůza, nebo tričko oděvu soutěžícího může mít:
a) jen krátké rukávy,
b) jen dlouhé rukávy, přesahující loket soutěžícího,
c) krátké nebo dlouhé rukávy.
192. Družstvo musí být při soutěži oblečeno jednotně. To platí při plnění?
a) všech disciplin,
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b) disciplíny štafeta a požární útok,
c) disciplíny 100 m a věž.
193. Při plnění disciplín v požárním sportu lze použít například obuv:
a) sportovní obuv nebo zásahovou obuv pro hasiče,
b) „botasky” nebo „kopačky”,
c) která je v kolektivních disciplínách u všech členy družstva stejná.
194. Přilby používané v soutěžích požárního sportu:
a) mohou být jen typu PZ 1 nebo PZ 2, které nemají skořepinu dodatečně upravovanou,
b) musí splňovat požadavky pravidel a předpisů a technické norem ČSN EN přileb pro hasiče, nebo
průmyslových ochranných přileb vybavených podbradním páskem, nebo sportovních přileb pro
horolezce nebo pro sporty na divoké vodě,
c) mohou být jen schváleného druhu pro horolezce. Přilby pro hasiče se nepřipouštějí.
195. Jaké úpravy na ochranné přilbě mohou být provedeny?
a) například zmenšení jejího povrchu (skořepiny),
b) například nahrazení podbradníku gumovým,
c) jen ty které, výrobce povoluje v návodu k používání.
196. Opasek se používá:
a) ve všech disciplínách.
b) jen v disciplínách běh na 100m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami na všech úsecích,
c) jen v disciplínách běh na 100m s překážkami a štafeta 4 x 100 m s překážkami na úsecích, kde nelze
proudnici přenášet v ruce.
197. Na 4. úseku štafety, kde se přenáší hasicí přístroj, se soutěžící ustrojí?
a) přilbou s integrovaným štítem nebo obličejovým štítem,
b) přilbou s integrovaným štítem a pracovními ochrannými rukavicemi,
c) stejně jako soutěžící na ostatních úsecích štafety.
198
Soutěžící, na startu nemá tričko zastrčené do kalhot a nohavice u kalhot má zahrnuté.
Může startér tomuto soutěžícímu povolit start?
a) ano,
b) ne, protože soutěžící musí mít tričko zastrčené do kalhot. Zahrnutí kalhot je povolené,
c) ne, protože soutěžící musí mít tričko zastrčené do kalhot a kalhoty nesmí mít zahrnuté.

Provedení disciplín a hodnocení výkonů - pravidla 51 až 61
199. Doba na přípravu pokusu v disciplíně 100 m a výstup do 4. podlaží cvičné věže je?
a) do 2 min.,
b) do 4 min.,
c) pro 100 m do 2 min. a pro věž do 4 min.
200. Doba na přípravu pokusu v disciplíně štafeta 4x100 m s překážkami je?
a) do 4 min.,
b) do 5 min.,
c) do 2 min.,
201. V disciplíně požární útok je stanovena:
a) doba přípravy motorové stříkačky a nářadí na základnu do 5 minut a provedení do 2 minut,
b) doba přípravy a provedení do 5 minut,
c) doba přípravy do 5 minut a provedení do vyčerpání vody z nádrže o obsahu 1000 litrů.
202. Smí soutěžící překonat překážku s oknem skokem plavmo?
a) ano,
b) ne,

c) jen v soutěžích od II. kola výše.
203. Musí být seskok s kladiny a domečku proveden do své dráhy?
a) ano,
b) ne, musí seskočit jen za ohraničující čáru,
c) to platí jen pro seskok z domečku.
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204. Ztratí-li soutěžící při překonávání překážky například proudnici tak, že mu upadne před
překážku (místo odkud začíná překážku překonávat). Je možné chybu napravit, aby byl pokus
platný?
a) ano, když po překonání překážky proudnici zvedne a další úkony pokusu za překážkou splní,
b) ano, když se před překážku vrátí, překoná ji znovu předepsaným způsobem a další úkony pokusu splní,
c) ne, chybu již nemůže opravit pokus je neplatný.
205. Soutěžící při překonávání překážky nejprve přes překážku přehodí proudnici do své dráhy
a po následném překonání překážky jí zvedne a pokračuje v plnění pokusu. Je pokus platný?
a) ne, soutěžící musí překážku překonat libovolným způsobem, ale se všemi předepsanými ochrannými
pomůckami i nářadím,
b) ano, to pravidla připouštějí, překážky lze překonat libovolným způsobem,
c) ano, je platný. Překážku musí překonávat znovu, jen pokud mu proudnice zůstane před překážku.
206. Jak musí být nesena proudnice v disciplíně 100 m při probíhání cílové čáry?
a) libovolně,
b) v ruce,
c) tak, aby její napojení na proudnici bylo zřetelné.
207. Mohou žebřík a ruce závodníka přesahovat startovní čáru v disciplíně věž?
a) žebřík může přesahovat startovní čáru, ruce nemohou,
b) žebřík i ruce mohou přesahovat startovní čáru. Ruce mohou přesahovat, pokud se dotýkají jen žebříku,
c) žebřík i ruce mohou přesahovat start čáru podle potřeby závodníka.
208. Musí se žebřík při vysokém startu v disciplíně štafeta a věž dotýkat země?
a) ano, musí se dotýkat země,
b) ne, nemusí se dotýkat země,
c) v disciplíně štafeta ano, v disciplíně věž ne.
209. Kdy a kam se do nádrže v disciplíně štafeta nalévá benzin?
a) po překonání domečku vždy do stejného místa. Tímto místem je levý bližší roh ve směru běhu,
b) před koncem doby přípravy do levého bližšího rohu ve směru běhu,
c) po překonání překážky do středu nádrže.
210. Kdy se zapálí nádrž v disciplíně štafeta?
a) po překonání domečku,
b) při doskoku soutěžícího z překážky na II. úseku,
c) při překonání kladiny na III. úseku.
211. Pro posouzení, zda byla předávka uskutečněna v předávacím území je rozhodující?
a) poloha těla soutěžícího, který štafetu předává,
b) poloha těla soutěžícího, který štafetu přejímá,
c) poloha štafety.
212. Musí se vylít již připravená směs v nádrži, pokud nedošlo v předchozím pokusu k jejímu
zapálení?
a) ano, musí se vylít,
b) ne, připravená směs se použije v dalším pokusu,
c) ne, přidá se jen benzín.
213. Lze uznat rekordní výkon v disciplíně štafeta, když se neprovádí hašení, ale jen přenášení
přístroje?
a) ano, ve všech kategoriích i soutěžích,
b) ano, ale jen v kategoriích žen, dorostenců a dorostenek. Pokud jde o soutěž v hale, lze v takovém
případě rekord uznat ve všech kategoriích,
c) ne.
214. Závodník na 4. úseku štafety proběhl cílovou bránu elektrické časomíry bez proudnice,
kterou ztratil těsně před cílem?
a) pokus je neplatný,
b) pokus je platný, pokud se vrátí a znovu proběhne cílem,
c) pokud se vrátí a znovu proběhne cílem, bude mu povoleno opakování pokusu.
215. Při přípravě základny pro požární útok družstvo podloží savici a koš hákovým klíčem
a konec hadice zavěsí na stroj:
a) je to zakázáno, družstvu nebude povolen start,
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b) je to povoleno,
c) rozhodčí prohlásí pokus za neplatný.
216. Při přípravě základny pro požární útok družstvo opře půlspojku hadice o stroj a jednu
savici přes stroj položí?
a) to pravidla připouští, pokus může být odstartován,
b) to pravidla nepřipouští, rozhodčí na to soutěžící upozorní,
c) pokus bude hodnocen jako neplatný.
217. Doba stanovená pro přípravu pokusu v požárním útoku se měří od?
a) vyklizení základny předchozím družstvem,
b) povelu rozhodčího”Na základnu!”,
c) prvého položení nářadí na základnu.
218. Jakého nářadí se smí použít jako podpěr při přípravě základny na požární útok?
a) jen k tomu uzpůsobené,
b) žádné, žádné nářadí se nesmí podepírat,
c) jen to nářadí, které je určeno pro provedení požárního útoku.
219. Smí nářadí připravené pro provedení požárního útoku přesahovat základnu?
a) ano, základnu smí přesahovat,
b) ne, nesmí základnu přesahovat,
c) ne, nesmí základnu přesahovat s výjimkou savic a příslušenství přetlakového ventilu.
220. V jakém případě se může nářadí připravované na základnu pro provedení požárního útoku
dotýkat země?
a) žádné nářadí se nesmí dotýkat země. K tomu není žádná výjimka,
b) země se mohou dotýkat jen savice,
c) země se mohou dotýkat jen savice 1,6 m dlouhé a spojené do dvou dílů, jsou-li v požárním útoku
použity a odváděcí hadice přetlakového ventilu.
221. Smí se pokus v požárním útoku provádět s menším počtem členů družstva než 7?
a) ano, smí nejméně s pěti členy družstva,
b) ano, smí nejméně s 3+1 soutěžícími,
c) nesmí.
222. Smí se v době přípravy na pokus v požárním útoku startovat motorová stříkačka v případě,
že start pokusu bude proveden se strojem v klidu?
a) ano, smí se startovat, ale jen mimo základnu,
b) ano, smí se startovat na základně i mimo ni,
c) ne v době přípravy se již stroj nesmí startovat.
223
Po ukončení pokusu v požárním útoku soutěžící rozpojí přívodní vedení ještě před
pokynem rozhodčího k jeho rozpojení. Je pokus platný?
a) ano, je platný pokud signalizovaly oba terče,
b) ne, pokus není platný,
c) ano, pokud byl sací koš našroubován na savici.
224. Pokus je platný?
a) schválí-li pokus cílový rozhodčí,
b) přetne-li závodník kteroukoli částí těla cílovou čáru,
c) splnil-li soutěžící všechny předepsané úkony.
225. Každý soutěžící má v disciplíně 100 m a věž možnost?
a) jednoho pokusu
b) vždy dvou pokusů,
c) dvou pokusů, pokud nebyl tento počet upraven pořadatelem soutěže.
226. Každé družstvo v požárním útoku má možnost:
a) vždy jen jednoho pokusu,
b) dvou pokusů,
c) jednoho pokusu, pokud pořadatel v propozicích soutěže počet těchto pokusů nezvýší.
227. V disciplíně štafeta 4 x 100 m s překážkami má každá štafeta možnost?
a) jednoho pokusu, pokud nejde o soutěž štafet, kde může pořadatel počet pokusů v propozicích stanovit,
b) dvou pokusů,
c) dvou pokusů, pokud se jednoho pokusu vzdá druhá štafeta stejného družstva.
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228. Zaviní-li závodník zdržení druhého závodníka tím, že jeho nářadí viditelně překáželo, nebo
křížil-li dráhu jinému soutěžícímu?
a) může, opakuje pokus ten, kterému bylo překáženo,
b) musí, opakovat pokus ten, kterému bylo překáženo,
c) je povoleno opakovat pokus oběma závodníkům, pokud to nebylo úmyslné.
229. Závada vzniklá na nářadí, které si družstvo přivezlo s sebou?
a) opravňuje pokus opakovat,
b) neopravňuje pokus opakovat,
c) opravňuje pokus opakovat, pokud je podán protest.
230. Smí být soutěžícímu při pokusu poskytnuta pomoc?
a) nikdy nesmí,
b) nesmí, kromě přidržení háku žebříku při výstupu na věž,
c) ano, nemůže-li například překonat překážku.
231. Soutěžící, který z vlastní viny nenastoupí na start pokusu v určený čas:
a) je vyloučen ze soutěže,
b) nemá povolen start v tomto zameškaném pokusu,
c) plní zameškaný pokus až jako poslední.
232. Soutěžící ve II. kole odmítne při startu použít startovních bloků:
a) rozhodčí zvedne červený praporek,
b) je to povoleno,
c) rozhodčí závodníka upozorní, že od II. kola je povolen jen nízký start.
233. Soutěžící na 3. úseku štafety si na dráhu, k plnění disciplíny na tomto úseku, připraví
startovní bloky?
a) rozhodčí daného úseku zvedne před startem štafety bílý praporek a po ukončení pokusu
z důvodu použití těchto startovních bloků zvedne praporek červený,
b) je to povoleno,
c) rozhodčí soutěžícího upozorní, že jeho start z bloků na tomto úseku štafety pravidla nepřipouštějí.
234. Posledním povelem před startem pokusu (výstřelem startovací pistole), kdy soutěžící
zaujme své konečné postavení, je povel?
a) „Pozor!”,
b) „Na místa!”,
c) „Připravte se!”.
235. Na 4. úseku štafety nese závodník přenosný hasicí přístroj pod paží a do činnosti jej uvede
za běhu:
a) pokus je platný, pokud byly splněny všechny další předepsané úkony
b) pokus je neplatný, přístroj může být spuštěn jen za klidu,
c) pokus je neplatný, přístroj musí být nesen jen v ruce.
236. Při požárním útoku nastartuje motorovou stříkačku soutěžící, který v konečné fázi útoku
obsluhuje rozdělovač:
a) pokus je neplatný, stroj může nastartovat jen strojník,
b) pokus je platný,
c) pokus je neplatný, stroj může nastartovat jen strojník nebo závodník, který tvoří sací vedení.
237. Připouští pravidla provést nástřik terčů v libovolné poloze, např. v leže nebo v kleče?
a) ano připouští,
b) ne,
c) ne, nepřipouští nástřik terčů v leže.
238. Soutěžící, který má provést nástřik terče upadne a překročí při tom čáru stříkání?
a) pokus je platný, pokud se proudnicí neopře o zem,
b) pokus je neplatný, hranici nesmí překročit,
c) pokus je platný, pokud se vrátí před čáru stříkání ještě před výstřikem vody z proudnice.
239. Hadice připravené na základně k pokusu v požárním útoku mohou být svinuty do kotouče,
harmoniky nebo elipsy. Lze kombinaci těchto svinutí použít i u jedné hadice?
a) ano,
b) ne,
c) ne, jedna hadice musí být vždy svinuta jen jedním z uvedených způsobů.
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240. Soutěžící spojí hadice jen na jeden ozub DIN spojky, nebo jen na dva ozuby u ROT spojky?
a) pokus je platný pokud se hadice v průběhu pokusu zcela nerozpojí,
b) pokus je neplatný,
c) pokus je platný, pokud není hadice po ukončení pokusu zcela rozpojena.
241. Soutěžící po proběhnutí cílem disciplíny 100 m odpojí proudnici dříve, než k tomu dá
pokyn cílový rozhodčí:
a) pokus je platný,
b) pokus je platný pokud soutěžící nesl proudnici tak, že mohlo být rozhodčímu zřetelné, že proudnice
byla v okamžiku proběhnutí cílem napojena,
c) pokus je neplatný.
242. Soutěžící po překonání kladiny odhodí hadici tak, že jeho soupeř v druhé dráze o ně
zakopne a upadne:
a) pokus soutěžícího, který zavinil pád soupeře, je platný. Soutěžícímu, který upadl, bude povoleno
opakování pokusu.
b) pokus soutěžícího, který zavinil pád soupeře, je neplatný. Soutěžícímu, který upadl, bude povoleno
opakování pokusu.
c) pokus soutěžícího, který zavinil pád soupeře, je neplatný. Soutěžícímu, který upadl, nebude povoleno
opakování pokusu.
243. Soutěžícímu na 4. úseku štafety před cílem upadne přilba. Zvedne ji a do cíle ji donese
v ruce:
a) pokus je platný,
b) pokus je neplatný,
c) pokus je platný, pokud bylo prováděno jen přenášení přístroje.
244. Soutěžící na 4. úseku štafety si po uhašení ohně zvedne štít integrované přilby a tak
proběhne cílem:
a) pokus je platný, v době hašení štít použil a pokus ukončil v předepsané výstroji,
b) pokus je neplatný, štít musí mít stažený až do cíle,
c) pokus je platný pokud soutěžící na 4. úseku provádí jen přenášení přístroje.
245. Soutěžící při seskoku z kladiny šlápne jednou nohou na ohraničující čáru. Je pokus platný?
a) ano,
b) ne,
c) ano, pokus je platný protože nesmí seskočit jen před ohraničující čáru.
246. Při předávce štafety, se může soutěžící dopustit chyb, které jsou příčinou neplatnosti
pokusu. Které chyby to například jsou?
a) nepředání štafety v předávacím území nebo hozením štafety při předávání,
b) upadne-li štafeta při předání a zvednutím této štafety závodníkem, který ji předává,
c) hlasité pokyny předávajícího při předávce štafety.
247. Soutěžící na 4. úseku štafety uhasí oheň a odhodí přístroj tak, že jeho proudnice se dotýká
stěny nádrže. Je pokus platný?
a) ano, je platný, protože oheň byl uhašen,
b) ano, pokud oheň skutečně nehoří do doby proběhnutí cílem,
c) ne pokus není platný, přístroj se nesmí dotýkat nádrže na hořlavou kapalinu.
248. Hasicí přístroj, na 4. úseku štafety, postavený po jeho přenesení na podložku 80 x 80 cm
spadne po proběhnutí závodníka cílem. Je pokus platný?
a) ano,
b) ne,
c) pokus není platný. Přístroj musí na podložce zůstat stát i po proběhnutí cílem.
249. Provádí-li soutěžící v disciplíně věž výhoz žebříku v jiné poloze než v sedě, je pokus
neplatný? Platí to pro výhoz žebříku ve všech oknech cvičné věže?
a) ano platí,
b) ne, neplatí to pro 1. okno,
c) ne, platí to jen pro 2. a 3. okno.
250. Aby byl pokus v požárním útoku platný, musí být sací koš na savici našroubován před
ponořením do nádrže?
a) ano,
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b) ano a navíc musí být šroubení zcela dotaženo,
c) ne, to platí až při vytažení z nádrže po ukončení pokusu.
251. Musí být po vytažení z vody (po ukončení pokusu) spojeno celé přívodní vedení?
a) ano,
b) ne, to platí jen pro sací koš,
c) ne, to platí jen pro savice.
252. Musí rozhodčí vydat pokyn k rozpojení přívodního vedení po ukončení pokusu v požárním
útoku?
a) ano, jinak soutěžící nesmí celé toto vedení rozpojit,
b) ne, soutěžící může přívodní vedení rozpojit ihned po odčerpání vody z tohoto vedení,
c) ano, jinak nesmí odpojit jen sací koš.
253. Při stříkání do terčů se soutěžící, který neprovádí jejich nástřik, dotýká čáry stříkání. Je
pokus platný?
a) ano je platný. Čáry se nesmí dotýkat ten, kdo provádí nástřik,
b) ne, čáru nesmí překročit ani se jí v době stříkání dotýkat žádný soutěžící,
c) ano je platný, žádný soutěžící nesmí stát za čárou. Čáry stříkání se dotýkat může.
254. Do kdy musí být požární útok ukončen?
a) do pěti minut od pokynu k přípravě pokusu,
b) do 2 minut po startu pokusu,
c) do pěti minut od startu pokusu.
255. Soutěžící v disciplíně věž se druhou nohou dotkne cílového zařízení el. časomíry. To se ale
nesepne:
a) pokus je platný, pokud je tam cílový rozhodčí,
b) pokus je neplatný. Opakování pokusu bude povoleno, pokud příčinou nesepnutí byla technická závada
cílového zařízení,
c) pokus je neplatný. Vždy se v tomto případě povoluje opakování pokusu.
256. Při seskoku z domečku musí soutěžící seskočit do vlastní dráhy a dotknout se snížené
plošiny domečku. Této plošiny se musí dotknout:
a) rukou,
b) nohou,
c) kteroukoli částí těla.
257. Povolují pravidla například podkládat hadice nebo rozdělovač umisťované na dráze před
provedením pokusu kamínkem či klacíkem?
a) ano, povolují,
b) nepovolují,
c) ano, pokud hadice nedrží ve správné poloze.
258. Je-li bezprostředně po plnění nebo v průběhu disciplíny 100 m u soutěžícího pozitivní
antidopingová zkouška?
a) bude tento soutěžící ze soutěže vyloučen,
b) bude ze soutěže vyloučeno celé jeho družstvo,
c) nebude tento soutěžící hodnocen v disciplíně 100 m.
259. Kdo může vyloučit soutěžícího jednotlivce ze soutěže za nepřístojné chování?
a) jen velitel soutěže,
b) hlavní rozhodčí nebo velitel soutěže,
c) rozhodčí disciplíny, hlavní rozhodčí a velitel soutěže.
260. Kdo může vyloučit soutěžící (družstvo) ze soutěže pro nepřístojné chování?
a) jen velitel soutěže,
b) hlavní rozhodčí nebo velitel soutěže,
c) rozhodčí disciplíny, hlavní rozhodčí a velitel soutěže.
261. Může hlavní rozhodčí vyloučit soutěžící (družstvo) za úmyslné porušení pravidel, například
prokáže-li se, že soutěžící (družstvo) použil (o) jiné nářadí než to, které bylo pověřeným
technickým pracovníkem před provedením pokusu kontrolováno a převzato?
a) ano,
b) ne,
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c) ano, použití jiného než převzatého nářadí je úmyslným porušením pravidel. Soutěžící (družstvo)však
může ze soutěže vyloučit jen velitel soutěže.
262. Lze kvalifikovat start závodníka s jiným startovním číslem než tím, které mu bylo
ve startovní listině přiděleno, jako úmyslné porušení pravidel požárního sportu a vyloučit ho se
soutěže?
a) ano, to musí rozhodčí kvalifikovat jako úmyslné porušení pravidel. Za uvedené porušení ho lze ale
vyloučit jen z disciplíny, kde startovní číslo neoprávněně použil,
b) ne,
c) ano.
263. O celkovém umístění družstva rozhodne?
a) součet bodů dosažených v jednotlivých disciplínách a je-li u více družstev součet těchto bodů shodný
pak umístění v požárním útoku,
b) součet časů dosažených v jednotlivých disciplínách a je-li u více družstev tento součet shodný, pak čas
v požárním útoku,
c) součet bodů dosažených v kolektivních disciplínách a těmi jsou štafeta a útok.
264. V disciplínách 100 m a věž rozhodne o pořadí družstva?
a) součet lepších časů šesti lépe hodnocených závodníků družstva. Výběr lepších časů je proveden ze
všech 8 závodníků, náhradník se zpravidla nepočítá,
b) součet lepších časů šesti lépe hodnocených závodníků družstva. Výběr lepších časů je proveden z 8.
závodníků zařazených do družstva,
c) součet lepších časů všech závodníků družstva.
265. Jsou-li v disciplínách 100 m a věž výsledné časy dvou nebo více družstev shodné, rozhodne
o pořadí těchto družstev?
a) losování,
b) bude-li součet lepších časů, šesti hodnocených závodníků u více družstev shodný, budou tato družstva
v disciplíně 100 m nebo věž hodnocena na shodném pořadí,
c) součet horších časů šesti hodnocených závodníků.
266. Je dvojboj samostatnou disciplínou v požárním sportu?
a) ano,
b) ne,
c) ano, ale jen v kategorii profesionální hasiči.
267. Ve dvojboji se stane vítězem soutěžící, který?
a) dosáhne nejnižšího součtu časů úspěšnějších pokusů v disciplínách štafeta a požární útok,
b) dosáhne nejnižšího součtu pořadí v disciplínách 100 m a věž,
c) dosáhne nejnižšího součtu časů lepších pokusů v disciplínách 100 m a věž.
268
Kvalifikační stupeň pomocný rozhodčí je splněn tím že?
a) pověřený pracovník prokáže znalost pravidel požárního sportu před zkušební komisí,
b) pověřený pracovník prokáže znalost pravidel požárního sportu před zkušební komisí, jejímž členem je
rozhodčí-instruktor,
c) pověřený pracovník je rozhodčím disciplíny seznámen s pravidly požárního sportu a povinnostmi pro
jemu přidělenou činnost.
269. Musí uchazeč o získání kvalifikačního stupně rozhodčí prokázat znalosti pravidel
požárního sportu před zkušební komisí?
a) ano, před zkušební komisí, jejímž členem je rozhodčí instruktor,
b) ne, stačí, když je prokáže jen před rozhodčím-instruktorem,
c) ne, stačí, když je při soutěži s pravidly obeznámen.
270. Kdo je oprávněn vystavovat kvalifikační průkazy rozhodčích v požárním sportu,
prodlužovat jejich platnost a vést o rozhodčích evidenci?
a) velitel příslušní jednotky PO nebo představitel občanského sdružení například SH ČMS,
b) rozhodčí-instruktor v požárním sportu a územně příslušný HZS kraje nebo pověřený orgán občanského
sdružení, který přípravu rozhodčích zpravidla organizuje a o rozhodčích vede evidenci,
c) ředitel HZS kraje nebo příslušného územního odboru HZS ČR a ústřední orgán příslušného
občanského sdružení např. SH ČMS.
271. Má uchazeč o získání nebo prodloužení kvalifikace rozhodčí právo opakovat zkoušku,
pokud neprokáže znalost pravidel?
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a) ano, podmínky stanoví příslušný ředitel HZS, který odbornou přípravu rozhodčích organizuje,
b) ne,
c) ne, průkaz se mu nevystaví nebo ihned odebere.

Doplněné otázky
k některým pravidlům upraveným pokynem 9/2004 a 26/2007
272. Mohou se konat také samostatné soutěže štafet?
a) ano, nejméně pro 2 štafety,
b) ano, nejméně pro 3 štafety,
c) ne.
273. Který člen štafety může podat protest, pokud na soutěži není se štafetou vedoucí družstva?
a) kterýkoli člen poškozené štafety.
b) jen ten člen, kterého si štafeta určí za mluvčího,
c) i v takovém případě může podat protest jen vedoucí družstva.
274. Podkladem pro vydání potvrzení o získání výkonnostní třídy je výsledková listina
významných soutěží označených v kalendáři soutěži, nebo II. kol a Mistrovství. Kdo vydávání
těchto potvrzení pro profesionální a dobrovolné hasiče organizuje?
a) pořadatel soutěže, kde byl splněn výkonnostní limit,
b) MV-GŘ HZS ČR,
c) ředitel HZS kraje.
275. Zajišťovací poduška u cvičné věže pod povrchem dráhy je nejméně 1 m hluboká. Z jakých
vrstev se skládá?
a) z 2 vrstev. Spodní vrstvu tvoří piliny a horní vrstvu jemný písek,
b) ze dvou vrstev: 0,5 m pružného materiálu (pěnová guma, molitan apod.) a 0,5 m písku a pilin – směs
1:1, která tvoří horní vrstvu,
c) ze dvou vrstev: 0,5 m pružného materiálu (molitan apod.) a 0,5 m písku.
276. Ve 4. podlaží cvičné věže lze umístit cílové zařízení el. časomíry. To musí být konstruováno
tak, aby měření času bylo zastaveno?
a) když obě nášlapné desky budou současně stlačeny,
b) když alespoň jedna nášlapná deska bude stlačena hmotností nejméně 10 kg,
c) když obě desky budou postupně stlačeny. Prvá deska stlačená nohou závodníka může být již uvolněná
v době stlačení druhé desky.
277. Je povinností rozhodčího disciplíny vést také přehled o časech zahájení a ukončení
disciplíny a o ohlášených důvodech neplatnosti pokusů?
a) ano,
b) ne, je to povinnost zapisovatele,
c) ne, je to povinnost startéra.
278. Šířka dráhy u disciplíny štafeta 4x 100m může být min 2,4m. Musí závodník seskočit z
domečku do vlastní dráhy, když je domeček širší?
a) ano. V místě, kde soutěžící seskakují z domečku, je v přiměřené délce vyznačeno rozšíření dráhy na
šířku 2,5 m,
b) nemusí, protože je domeček 2,5 m široký. Musí se ale dotknout rukou, nebo jinou částí těla, snížené
plošiny na domečku,
c) nemusí. Musí se ale dotknout rukou, snížené plošiny na domečku.
279. Nádrž na hořlavou kapalinu je opatřena čtyřmi držáky na přenášení. Kde musí být tyto
držáky umístěny?
a) na delších stranách nádrže a mohou přesahovat výšku nádrže,
b) na kratších stranách nádrže a mohou přesahovat výšku nádrže,
c) na kratších stranách nádrže a nemohou přesahovat výšku nádrže.
280. Na jaký maximální tlak musí být nastaven přetlakový ventil při provádění požárního útoku
v soutěži požárního sportu?
a) 0,8 MPa
b) 1 MPa,
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c) 1,2 MPa.
281. Musí hadice a proudnice používaná jen v disciplínách požárního sportu odpovídat
předpisům a technickým normám, například příslušným ČSN EN?
a) ano, tomu musí odpovídat veškeré nářadí používaní v požárním sportu,
b) ne, tomu musí odpovídat jen hasicí přístroje, žebříky a nářadí používané v požárním útoku. Musí
odpovídat jen hmotností, rozměry a provedením podle pravidel požárního sportu.
c) ano, tomu musí odpovídat veškeré nářadí používaní v požárním sportu. Musí odpovídat také
hmotností, rozměry a provedením podle pravidel požárního sportu.
282. Mohou být používány přenosné motorové stříkačky s velikostí čerpadla PS 16 s výkonem
1600 1/mil při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3 m?
a) ano,
b) ne,
c) ne. Připouští se výkon jen do 1200 l/min při jmenovitém tlaku 0,8 MPa a sací výšce 3 m.
283. Může se proudnice opírat o zem a o druhého člena družstva při stříkání do terčů?
a) ano,
b) může se opírat o zem, ale ne o druhého závodníka,
c) může se opírat o druhého závodníka, ale ne o zem.
284. Cílové zařízení el, časomíry se ve 4. podlaží cvičné věže umístí tak že:
a) jeho levá hrana je v průmětu levé strany okna věže a konce parapetu,
b) jeho pravá hrana je v průmětu pravé strany okna věže a je těsně přisunuta ke stěně věže,
c) jeho střed je na úrovni středu okna a jeho přední hrana je ve vzdálenosti odpovídající průmětu konce
parapetu na podlahu věže.
285. Aby mohl být potvrzen národní rekord v požárním útoku, musí být v krajském kole,
mistrovství a vybraných soutěžích použit přetlakový ventil, který byl prokazatelně nastaven
(kalibrován) na 1,2 MPa výrobcem nebo organizací provádějící kalibraci. Musí být takový
kalibrovaný ventil používán ve všech soutěžích?
a) ne, na jiných soutěžích stačí použít přetlakový ventil, který na 1,2 MPa nastaví rozhodčí a toto
nastavení zabezpečí tak, aby nemohlo být po dobu konání soutěže změněno,
b) ano,
c) ne, musí být použit přetlakový ventil nastavený na hodnotu 0,8 Mpa.
286. Může být se souhlasem hlavního rozhodčího chráněn povrch dráhy ochrannou vrstvou
odpovídající pravidlům?
a) ano, souhlas hlavního rozhodčího k tomu není potřeba,
b) ano,
c) ne, dráha musí mít povrch například jen tartanový nebo škvárový nebo travnatý.
287. Dráha pro disciplínu věž může být široká nejméně:
a) 1,6 m
b) 2 m
c) 2,4 m
288. Musí mít všechny překážka používané v požárním sportu povrch chráněný spolehlivě
připevněným pryžovým materiálem zlepšujícím adhezi?
a) ano, podle nových pravidel se musí touto vrstvou opatřit všechny překážka,
b) ne, nemusí být jen na všech kladinách a bariérách,
c) ne
289. Musí být na cvičné věži ve výši parapetů 1. a 2. okna latě tvořící s těmito parapety
horizontální přímku?
a) ne
b) ano, z přední stěny musí parapet i lať vystupovat 5 cm,
c) ano, z přední stěny musí parapet i lať vystupovat 3 cm.
290. Mohou být okna cvičné věže orámována?
a) ano, latí max. tloušťky 3 cm,
b) ano, rám horní hrany okna ale nesmí přesahovat rovinu stěny,
c) ne
291. Kolik nožiček (podpěr) může mít rozdělovač pro disciplínu 100m?
a) 4, a jejich průměr může být max. 30 mm,
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b) 3,
c) 2 a jejich průměr může být max. 60 mm.
292. Může být v disciplíně štafeta 4x100m použit místo skládacího žebříku například 1 díl
hliníkového nastavovacího žebříku používaného u zásahu?
a) ano, musí ale být dovážen na min. hmotnost 8,5 kg,
b) ne, může být použit jen 1 díl dřevěného žebříku,
c) ano, hmotnost žebříku se v takovém případě nekontroluje.
293. Jakým kolenem nebo spojkou může být max. redukován obtok přetlakového ventilu?
a) max. 75 mm (B),
b) max. 52 mm (C)
c) max. 25 mm (D)
294. Musí být na přetlakovém ventilu koleno obtoku nastaveno do směru odváděcí hadice a ta
nesmí být překroucená ani zlomená?
a) ne, koleno může být nastaveno libovolně,
b) ne, koleno nemusí být nastaveno do směru odváděcí hadice,
c) ano.
295. Půlspojky hadic připravených na základně k provedení požárního útoku?
a) se nesmí dotýkat. To musí rozhodčí zkontrolovat zasunutím listu papíru,
b) se nesmí dotýkat a ozuby nesmí být zasunuty v tělese půlspojky,
c) nesmí být do sebe zasunuty a ozuby musí být od sebe nejméně 2 cm.
296
Při tak zvaném zpřísněném (atletickém) startu je možný jen jeden chybný start pokusu bez
vyloučení závodníka. Bude při opakování startu vyloučen závodník, který se „ulil“ a který
opakování startu nezavinil?
a) ano,
b) ano, společně se závodníkem, který opakování startu zavinil.
c) ne,
297. Může pořadatel 1. kola soutěže v požárním sportu nařídit tak zvaný zpřísněný (atletický)
start, kde je v disciplínách 100 m a věž možný jen jeden chybný start bez vyloučení závodníka?
c) ano,
d) ne,
e) ano, pokud se jedná o 1 kolo, kterého s zúčastní také zahraniční družstvo.

Aktualizoval
v Praze 15. listopadu 2010

kpt. Ing. Jiří Rosenkranz, tel: 950 819 803, e-mail: jiri.rosenkranz@grh.izscr.cz
Správné odpovědi k testovým otázkám pro rozhodčí v požárním sportu
1b, 2a, 3c, 4a, 5c, 6b, 7a, 8a, 9b, 10a,
11a, 12a, 13b, 14b, 15a, 16b, 17a, 18b, 19b, 20b,
21a, 22b, 23b, 24b, 25a, 26b, 27c, 28b, 29b, 30b,
31a, 32c, 33b, 34b, 35b, 36a, 37a, 38a, 39b, 40b,
41a, 42a, 43c, 44b, 45b, 46b, 47a, 48b, 49a, 50c,
51a, 52b, 53c, 54a, 55c, 56b, 57b, 58a, 59b, 60a,
61a, 62a, 63c, 64a, 65b, 66a, 67b, 68a, 69c, 70c,
71b, 72c, 73c, 74a, 75c, 76a, 77a, 78b, 79a, 80a,
81b, 82a, 83a, 84c, 85c, 86b, 87b, 88a, 89c, 90b,
91a, 92b, 93a, 94b, 95a, 96c, 97b, 98a, 99c, 100b,
101b, 102c, 103a, 104b, 105b, 106b, 107a, 108b, 109b, 110b,
111c, 112b, 113c, 114b, 115c, 116c, 117a, 118b, 119b, 120b,
121c, 122c, 123a, 124b, 125b, 126c, 127a, 128c, 129b, 130c,
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131a, 132b, 133c, 134b, 135a, 136a, 137b, 138b, 139a, 140a,
141b, 142c, 143a, 144a, 145b, 146a, 147b, 148b, 149c, 150b,
151a, 152a, 153a, 154b, 155b, 156c, 157c, 158b, 159a, 160c,
161b, 162b, 163a, 164c, 165b, 166a, 167c, 168c, 169c, 170b,
171c, 172b, 173b, 174b, 175c, 176a, 177b, 178c, 179b, 180c,
181b, 182c, 183b, 184b, 185b, 186a, 187b, 188b, 189b, 190c,
191c, 192b, 193a, 194b, 195c, 196a, 197c, 198c, 199a, 200b,
201a, 202b, 203a, 204b, 205a, 206c, 207b, 208a, 209a, 210b,
211c, 212a, 213b, 214a, 215b, 216a, 217b, 218c, 219c, 220c,
221a, 222a, 223b, 224c, 225c, 226c, 227a, 228a, 229b, 230b,
231b, 232b, 233c, 234a, 235a, 236b, 237a, 238c, 239a, 240b,
241c, 242a, 243b, 244a, 245b, 246a, 247c, 248a, 249a, 250a,
251a, 252a, 253b, 254b, 255b, 256c, 257b, 258a, 259b, 260b,
261a, 262c, 263a, 264b, 265b, 266b, 267c, 268c, 269a, 270b,
271a, 272a, 273a, 274c, 275b, 276a, 277b, 278a, 279c, 280c,
281b, 282a, 283b, 284c, 285a, 286b, 287a, 288c, 289c, 290b,
291a, 292a, 293b, 294c, 295b, 296a, 297b.
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