Pravidla požárního sportu - výklad – upřesnění
Pro rok 2019 jsou platná Pravidla požárního sportu vydaného GŘ v r. 2018 a technická příloha
těchto pravidel společně se Vzorovými propozicemi 2019, které schválil VV ve čtvrtek 21. 3.
2019. Do okresního kola lze udělat místní úpravy, od krajského kola již dle výše zmíněných
pravidel a vzorových propozic.
Od krajského kola bude ve štafetě 4 x 100 m překážek použit na prvním úseku pro ženy domeček
s plošinou pro seskok, které se soutěžící také musí dotknout. Ve čtvrtém úseku bude ve všech
kolech přenášen ruční hasící přístroj.
Přestupy – jsou prodlouženy do 10. 4. 2019. U osob, které jsou členy příslušného SDH minimálně
3 roky (k datu přestupů) není třeba žádat o přestup. Kontrola v evidenci. Sankce za úmyslné
porušení = anulování ze všech soutěží.
Přilby – stejná barva a typ (bude-li stejná barva a jiný typ, lze tolerovat (citlivý přístup
rozhodčího). Příklad – rozbije se přilba a nebude stejný typ, lze ve stejné barvě použít jinou. Na
přilbách nesmí být žádné držáky ani kamery.
Pojistky – jen na pevných spojkách, ale libovolný typ (křídla i tahací).
Vyšlápnutí z dráhy – neplatný pokus, vyjímka je seskok z domečku - rozšíření. Pokud
soutěžícímu upadne třeba proudnice a zakutálí se mimo dráhu, lze si ji beztrestně sebrat – není
to výhoda.
Protesty – ústní, řeší se v podstatě ihned, informace zapisovateli o čase podání a vyřízení. Aby
byla případná návaznost na odvolání. Doporučení dostatečně vysoké kauce.
Nesportovní chování – opět je to na citlivém posouzení rozhodčího, míra toho co jím je a co
není.
100 m s překážkami - naváděcí systémy - ložiska – není zakázáno. Stabilizační materiály dle
pravidel PS.
Slovní pomoc – není pomoc.
Rozdělovač – postavení libovolně natočený, kdekoliv v šíři dráhy. Jakákoliv koncovka by měla být
nad čarou.
Platnost pokusu – při požárním útoku dojde k závadě na materiálu soutěžících, ale pokus je
dokončen = je změřen čas = pokus je platný (prasklá hadice, vyjeté šroubení u přívodního
vedení, ale spoj je sešroubován).
Ústroj – podkolenky neřešit, pokud jsou zakrytá lýtka.
Terčíky – značky – na dráhu lze umístit jen v době přípravy vlastního družstva a pouze soutěžící
v PÚ (žádný trenér, další člen družstva…).
Startování stroje – v době přípravy povoleno.
Stroje – od krajského kola jednotné.
Start – atletický (1 ulitý a odchod).
Signalizace rozhodčích – až na pokyn (píšťalku) rozhodčího disciplíny.

