Pročišćeni tekst Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj
obuhvaća Pravilnik o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj klasa 011-02/1002/01, urbroj 363-01-10-2 od 9. ožujka 2010. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj klasa 011-01/11-01/01
urbroj 363-01-11-12 od 5. srpnja 2011. godine u kojima je naznačeno vrijeme njihova
stupanja na snagu.

PRAVILNIK
o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj
- pročišćeni tekst I. Opće odredbe
Članak 1.
Pravilnikom o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu:
Pravilnik), propisuje se:
- način provedbe vatrogasnih natjecanja u Republici Hrvatskoj,
- kategorije natjecateljskih odjeljenja,
- dobne granice natjecatelja,
- natjecateljska oprema,
- discipline natjecanja,
- rang natjecanja,
- imenovanje voditeljstva natjecanja i sudačkih komisija,
- pravo sudjelovanja na natjecanjima više razine,
- financiranje natjecanja,
- priznanja za natjecateljska odjeljenja i natjecatelje,
- otvaranje i zatvaranje natjecanja,
- rješavanje spornih situacija,
- stegovne mjere.
Članak 2.
Vatrogasna natjecanja održavaju se i provode radi osposobljavanja vatrogasaca za
provedbu vatrogasne djelatnosti i djelovanja u slučajevima katastrofa i većih nesreća.
Vatrogasna natjecanja provode se i radi međusobnog upoznavanja vatrogasaca,
učvršćivanja prijateljskih odnosa, razmjene iskustava, te jačanja svijesti o humanosti i
ljudskoj solidarnosti.
Članak 3.
Vatrogasna natjecanja sadrže discipline koje su u izravnoj svezi s vatrogasnom
djelatnošću, te kao takva podižu razinu operativne spremnosti vatrogasnih postrojbi potrebnu
za izvršenje zadaća propisanih u Zakonu o vatrogastvu.
II. Kategorije natjecateljskih odjeljenja
Članak 4.

Na vatrogasnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, temeljem odredaba ovog
Pravilnika, vatrogasna odjeljenja odraslih nastupaju u sljedećim kategorijama:
1.
2.
3.

Natjecateljska odjeljenja DVD (teritorijalno i gospodarstvo)
Natjecateljska odjeljenja PVP (teritorijalno, gospodarstvo, vojska,..)
Natjecateljska odjeljenja žena (teritorijalno i gospodarstvo)

“A”
“B”

Navedene kategorije nastupaju u sljedećim klasama:
- bez dodatnih bodova na dob
- s dodatnim bodovima na dob

Pravo nastupa na natjecanjima imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih
članova (mješovita natjecateljska odjeljenja) i to u svim kategorijama osim pod rednim
brojem 3. (žene).
Članak 5.
Natjecateljsko odjeljenje mora biti propisno prijavljeno, i mora biti sastavljeno od 10
članova iste vatrogasne postrojbe.
Vježbu s VMŠ i štafetnu utrku izvodi istih 9 članova natjecateljskog odjeljenja koji su
prijavljeni na Prijemnom odboru A.
Natjecateljsko odjeljenje nastupa u klasi “A”, ako je i jedan od natjecatelja
(uključujući i pričuvnog člana) mlađi od 30 godina.
Natjecateljsko odjeljenje može nastupiti u klasi “B” ako su svi natjecatelji
(uključujući i pričuvnog člana ) stariji od 30 godina.
Na natjecanju ne mogu nastupati natjecatelji mlađi od 16 god.
Natjecateljsko odjeljenje može nastupiti u klasi “A” (bez dodatnih bodova) ili u klasi
“B” (s dodatnim bodovima), ako su svi natjecatelji stariji od 30 godina.
Natjecateljsko odjeljenje ne može na istom natjecanju nastupiti u klasi “A” i u klasi
“B”.
Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.
Članak 6.
Na vatrogasnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj vatrogasna odjeljenja mladeži
nastupaju u muškoj (Mladež “M”) i ženskoj (Mladež “Ž”) kategoriji.
Natjecateljsko odjeljenje mladeži mora biti propisno prijavljeno i mora biti sastavljeno
od 10 članova iste vatrogasne postrojbe.
Vježbu s preprekama i štafetnu utrku izvodi istih 9 članova natjecateljskog odjeljenja
koji su prijavljeni na Prijemnom odboru A.
Na natjecanju mladeži mogu nastupati natjecatelji starosne dobi od 12 do navršenih 16
godina kao što je navedeno u točki 2.6.1. Uputa za izvođenje vježbe s preprekama i štafetne
utrke za mladež.
Na natjecanju mladeži mogu nastupati natjecatelji mlađi od 12 godina s time da im se
kod obračuna upisuje 12 godina.
Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.
Pravo nastupa na natjecanjima mladeži imaju i odjeljenja sastavljena od muških i
ženskih članova (mješovita natjecateljska odjeljenja) s time da se uvrštavaju u kategoriju
muških.
Članak 7.

Na vatrogasnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, temeljem odredaba ovog
Pravilnika, vatrogasna odjeljenja podmlatka nastupaju u muškoj (Podmladak “M”) i ženskoj
(Podmladak “Ž”) kategoriji.
Natjecateljsko odjeljenje djece mora biti propisno prijavljeno, i mora biti sastavljeno
od 10 članova iste vatrogasne postrojbe.
Vježbu s brentačama i štafetnu utrku izvodi istih 9 članova natjecateljskog odjeljenja
koji su prijavljeni na Prijemnom odboru A.
Na natjecanju djece mogu nastupati natjecatelji starosne dobi od 6 do navršenih 12
godina kao što je navedeno u točki 1.6.1. Uputa za izvođenje vježbe s brentačama i štafetne
utrke za djecu.
Na natjecanju djece mogu nastupati natjecatelji mlađi od 6 godina s time da im se kod
obračuna upisuje 6 godina.
Isti natjecatelj ne može nastupiti na istom natjecanju za dva natjecateljska odjeljenja.
Pravo nastupa na natjecanjima djece imaju i odjeljenja sastavljena od muških i ženskih
članova (mješovita natjecateljska odjeljenja) s time da se uvrštavaju u kategoriju muških.
Članak 8.
Na vatrogasnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj u svim kategorijama (odrasli,
mladež i djeca) i rangovima (gradsko/općinsko, županijsko i državno) natjecanja mogu
nastupiti gostujuća natjecateljska odjeljenja.
III. Discipline natjecanja
Članak 9.
Natjecateljska odjeljenja natječu se u sljedećim disciplinama:
a) vježba s VMŠ (bez uporabe vode) i štafetna utrka 400 m s preprekama ( 8 x 50 m s
dvije prepreke),
b) Vježba s preprekama i štafetna utrka 400 m s preprekama za mladež,
c) Vježba s brentačama i štafetna utrka 400 m s preprekama za djecu.
Natjecateljska odjeljenja izvode dvije vježbe i jednu štafetnu utrku s preprekama.
Članak 10.
Natjecateljska odjeljenja odraslih nastupaju na natjecanjima u vježbi s VMŠ s 9
natjecatelja, a u štafetnoj utrci s 8 natjecatelja.
Natjecateljsko odjeljenje prijavljuje prijemnom odboru “A” devet članova za
izvođenje vježbe s VMŠ.
Natjecateljska odjeljenja mladeži nastupaju na natjecanjima u vježbi s preprekama i
štafetnoj utrci s 9 natjecatelja.
Natjecateljska odjeljenja djece nastupaju na natjecanjima u vježbi s brentačama i
štafetnoj utrci s 9 natjecatelja.
Pričuvni (deseti član) član ostaje izvan natjecateljskog terena i ne može biti uvršten u
natjecateljsko odjeljenje od trenutka prijave natjecateljskog odjeljenja kod prijemnog odbora
“A”.
IV. Rang natjecanja
Članak 11.
Natjecanje vatrogasaca organiziraju se prema rangu i to:

1. Gradsko/općinsko (područno) vatrogasno natjecanje,
2. Županijsko vatrogasno natjecanje,
3. Državno vatrogasno natjecanje.
Članak 12.
Gradska odnosno općinska (područna) vatrogasna natjecanja organizira i provodi
vatrogasna zajednica grada/općine (područja) zajedno s dobrovoljnim vatrogasnim društvima
na području kojih se izvodi natjecanje.
Odluku o održavanju vatrogasnog natjecanja donosi zapovjedništvo vatrogasne
zajednice.
Pravo nastupa na vatrogasnom natjecanju iz stavka 1. ovog članka imaju natjecateljska
odjeljenja dobrovoljnih vatrogasnih društava (teritorijalna i gospodarstvo), javnih vatrogasnih
postrojbi, profesionalnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu te natjecateljska odjeljenja
Hrvatske vojske.
Na vatrogasnom natjecanju može nastupiti i više natjecateljskih odjeljenja u istoj
kategoriji i klasi iz jedne pravne osobe.
Vatrogasna zajednica iz stavka 1. ovog članka dužna je vatrogasnoj zajednici
županije/Grada Zagreba prijaviti vrijeme i mjesto održavanja vatrogasnog natjecanja najmanje
15 dana prije početka natjecanja.
Vatrogasna zajednica županije/Grada Zagreba, odredit će svog predstavnika kao
službenog kontrolora sudačkih komisija i natjecanja ( u daljnjem tekstu: kontrolor natjecanja).
Kontrolor natjecanja može biti samo osoba koja ima status vatrogasnog suca.
Članak 13.
Županijsko vatrogasno natjecanje organizira i provodi vatrogasna zajednica županije
odnosno Grada Zagreba u suradnji s vatrogasnom zajednicom grada ili općine (područja) na
čijem području se održava natjecanje.
Odluku o održavanju vatrogasnog natjecanja donosi zapovjedništvo vatrogasne
zajednice.
Na županijskom vatrogasnom natjecanju, koje prethodi državnom vatrogasnom
natjecanju, pravo nastupa imaju vatrogasna odjeljenja svih kategorija i klasa koja su osvojila
prva tri mjesta na gradskim/općinskim (područnim) natjecanjima.
Županijski prvaci svih kategorija i klasa imaju pravo nastupa na narednom izlučnom
županijskom natjecanju bez obzira na plasman koji su ostvarili, ali uz obvezno sudjelovanje
na izlučnom gradskom/općinskom (područnom) natjecanju.
U slučaju da su županijski prvaci osvojili jedno od tri prva mjesta na izlučnom
gradskom/općinskom (područnom) natjecanju, pravo nastupa na županijskom natjecanju ima
natjecateljsko odjeljenje koje je zauzelo četvrto mjesto.
Vatrogasna zajednica županije/Grada Zagreba dužna je Hrvatskoj vatrogasnoj
zajednici prijaviti vrijeme i mjesto održavanja vatrogasnog natjecanja najmanje 15 dana prije
održavanja.
Hrvatska vatrogasna zajednica odrediti će za natjecanje službenog kontrolora
natjecanja.
Članak 14.
Državno vatrogasno natjecanje organizira i provodi Hrvatska vatrogasna zajednica u
suradnji s vatrogasnom zajednicom županije/Grada Zagreba na čijem području se održava
državno natjecanje.

Odluku o održavanju državnog vatrogasnog natjecanja donosi Operativno-tehnički
stožer Hrvatske vatrogasne zajednice, na prijedlog Odbora za natjecanja.
Državno natjecanje provodi se u godini koja prethodi održavanju međunarodnog
natjecanja CTIF-a.
Na vatrogasnom natjecanju iz stavka 1. ovog članka pravo nastupa imaju
natjecateljska odjeljenja svih kategorija i klasa koja su osvojila prva tri mjesta na natjecanjima
vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba što su prethodila državnom natjecanju.
Temeljem rezultata bolje vježbe (ne računa se rezultat štafetne utrke) s natjecanja
vatrogasnih zajednica županija/Grada Zagreba, dodatno pravo nastupa na Državnom
natjecanju može ostvariti određeni broj natjecateljskih odjeljenja iz svih vatrogasnih
zajednica županija/Grada Zagreba, i to:
- 8 natjecateljskih odjeljenja DVD klase muški "A"
- 8 natjecateljskih odjeljenja DVD klase muški "B"
- 6 natjecateljskih odjeljenja DVD klase žene "A"
- 4 natjecateljskih odjeljenja DVD klase žene "B"
- 10 natjecateljskih odjeljenja vatrogasne mladeži "Ž"
- 10 natjecateljskih odjeljenja vatrogasne mladeži "M"
Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba mogu prijaviti dodatne natjecateljske
desetine, iz stavka 5. ovoga članka, na državno natjecanje, s time da to pravo ne mogu
prenositi na druge vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba.
Dodatno pravo nastupa na državnom natjecanju imaju i natjecateljska odjeljenja svih
klasa i kategorija koja su prethodne godine, prije održavanja državnog natjecanja, bila
prvoplasirana na Kup-u HVZ, a nisu se plasirala na temelju odredaba ovoga članka.
Pravo nastupa na državnom natjecanju imaju natjecateljska odjeljenja svih klasa i
kategorija koja su se na prethodnom međunarodnom natjecanju, koje organizira CTIF,
plasirala na prvo mjesto u svojoj kategoriji, a pod uvjetom da su nastupili na svim propisanim
natjecanjima koja su prethodila državnom natjecanju.
Troškove smještaja i prehrane natjecateljskih odjeljenja koja su prijavljena na državno
natjecanje snose vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba.
Iznimno od odredbe prethodnog stavka troškove za natjecateljska odjeljenja iz stavka
7. ovog članka snosi Hrvatska vatrogasna zajednica.
Vatrogasne zajednice županija/Grada Zagreba trebaju prijaviti natjecateljska odjeljenja
za državno vatrogasno natjecanje najkasnije 60 dana prije održavanja natjecanja.
Državni prvaci svih kategorija i klasa imaju pravo nastupa na narednom državnom
natjecanju bez obzira na plasman koji su ostvarili, ali uz obvezno sudjelovanje na izlučnom
županijskom natjecanju.
U slučaju da su državni prvaci osvojili jedno od tri prva mjesta na izlučnom
županijskom natjecanju, pravo nastupa na državnom natjecanju ima natjecateljsko odjeljenje
koje je zauzelo četvrto mjesto.
Članak 15.
Međunarodna vatrogasna natjecanja održavaju se svake četvrte godine, odnosno svake
druge godine za vatrogasnu mladež, a sukladno odluci nadležnog tijela CTIF-a.
Broj odjeljenja po pojedinim kategorijama i klasama za nastup na međunarodnom
natjecanju određuje Operativno-tehnički stožer HVZ-a sukladno kriterijima nadležnog tijela
CTIF-a i postignutim rezultatima na izlučnom natjecanju.
Izlučno natjecanje održava se najkasnije 60 dana prije odlaska na međunarodno
natjecanje.

Pravo nastupa i broj odjeljenja (svih kategorija i klasa) na izlučnom natjecanju
određuje Operativno-tehnički stožer HVZ-a, na prijedlog Odbora za natjecanja a na temelju
postignutih rezultata na državnom natjecanju.

Članak 16.
Natjecateljska odjeljenja izvode dvije vježbe i štafetnu utrku s preprekama. Plasman
natjecateljskog odjeljenja određuje se na temelju rezultata jedne vježbe (vježba s boljim
rezultatom) i štafetne utrke s preprekama.
Natjecateljsko odjeljenje koje stekne plasman u viši rang natjecanja ne može mijenjati
kategoriju ni klasu natjecanja.
Članak 17.
Članovi natjecateljskih odjeljenja, kada sudjeluju na nekom od natjecanja predviđenih
ovim Pravilnikom, moraju biti osigurani od posljedica nesretnog slučaja.
Troškove osiguranja natjecatelja snose pravne osobe koje upućuju natjecateljska
odjeljenja na natjecanja.
V. Kalendar natjecanja i prijave
Članak 18.
Vatrogasna natjecanja iz članka 9. ovog Pravilnika održavaju se najmanje jednom u
četiri godine prema programu kojeg donosi Operativno-tehnički stožer Hrvatske vatrogasne
zajednice.
Odluku o mjestu i datumu održavanja vatrogasnog natjecanja donosi nadležno tijelo
zajednice (Zapovjedništvo, Operativno-tehnički stožer) te o tome izvješćuje članice zajednice
i zainteresirane pravne osobe najmanje šest mjeseci prije održavanja natjecanja.
Organizator natjecanja dužan je, na temelju prijava, osigurati sudjelovanje
natjecateljskih odjeljenja svih kategorija i klasa.
Članak 19.
Rok za prijavu natjecateljskih odjeljenja određuje organizator natjecanja. Prijava
natjecateljskih odjeljenja za gradsko/općinsko (područno) vatrogasno natjecanje provodi se na
temelju raspisa organizatora natjecanja.
Na županijsko i državno vatrogasno natjecanje natjecateljska odjeljenja prijavljuju se
putem vatrogasnih zajednica.
Natjecateljsko odjeljenje koje iz bilo kojeg razloga ne može nastupiti, dužno je
odjaviti sudjelovanje na vatrogasnom natjecanju u roku koji propiše organizator natjecanja.
Organizator vatrogasnog natjecanja treba dostaviti raspored i satnicu nastupa
natjecateljskih odjeljenja najmanje mjesec dana (za gradsko i općinsko natjecanje 15 dana)
prije održavanja natjecanja.
VI. Osobna oprema natjecatelja
Članak 20.

Svi članovi natjecateljskih odjeljenja moraju na natjecanju nastupiti u radnoj odjeći i
obući propisanoj Pravilnikom o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih
postrojbi te oznakama zvanja.
Svi natjecatelji moraju na obje vježbe s VMŠ i štafetnoj utrci nositi propisanu odjeću,
obuću i opremu, kacigu, natjecateljske oznake i vatrogasni sigurnosni opasač bez karabina.
Vatrogasni suci i tehničko osoblje za vrijeme natjecanja nose odgovarajuće oznake
propisane ovim Pravilnikom te radnu odjeću s kapom i obuću propisanu Pravilnikom o
jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja.
Članovi voditeljstva natjecanja, vatrogasni suci, tehničko osoblje i redari nose
odgovarajuće oznake na lijevoj ruci i to:
- Voditelj natjecanja – bijela traka s tri crvene crte,
- Zamjenik voditelja natjecanja – bijela traka s dvije crvene crte,
- Član voditeljstva natjecanja – bijela traka s jednom crvenom crtom,
- Kontrolor natjecanja – zelena traka s tri žute crte,
- Glavni sudac - zelena traka s dvije žute crte,
- Voditelji odbora “A”, “B” i “C” – bijela traka s jednom crnom crtom,
- Članovi odbora ;A;, ;B; i ;C; - bijela traka,
- Voditelj štafetne utrke – zelena traka s jednom žutom crtom,
- Suci na vježbi s VMŠ i štafetnoj utrci – zelena traka,
- Tehničko osoblje i redari – crvena traka.
VII. Financiranje natjecanja
Članak 21.
Financiranje natjecanja iz članka 9. ovog Pravilnika provodi se temeljem odluke
nadležnog tijela organizatora natjecanja.
VIII. Otvaranje i zatvaranje natjecanja i priznanja
Članak 22.
Otvaranje i zatvaranje natjecanje provodi se na temelju Programa natjecanja i
naputaka Voditeljstva natjecanja, prije natjecanja ili na sam dan natjecanja.
Natjecateljska odjeljenja, suci, tehničko osoblje i ostali sudionici natjecanja dužni su
prisustvovati otvaranju i zatvaranju natjecanja na način kako to odredi Voditeljstvo
natjecanja.
Natjecateljsku zastavu u svečanom mimohodu na otvaranju i zatvaranju natjecanja
nose članovi pobjedničkih natjecateljskih odjeljenja te ju podižu na jarbol i spuštaju uz
intoniranje Vatrogasne himne.
Članak 23.
Sudionicima natjecanja organizator natjecanja dodjeljuje priznanja i to:
a) diplome za sudjelovanje natjecateljskim odjeljenjima,
b) natjecateljske značke za sve natjecatelje,
c) diplome i značke za vatrogasne suce i tehničko osoblje,
d) prijelazni pehar u svakoj kategoriji i klasi za prvoplasirana odjeljenja,
e) pehar u trajno vlasništvo za tri prvoplasirane ekipe iz svake kategorije i klase.

Priznanja pod b) i c) dodjeljuju se na državnom vatrogasnom natjecanju, a mogu se
dodjeljivati i na ostalim natjecanjima sukladno odluci organizatora natjecanja.
Članak 24.
Diploma za sudjelovanje i natjecateljska značka izrađuje se sa zlatnim, srebrnim i
brončanim obilježjem.
Dodjela diploma i natjecateljskih znački provodi se na temelju plasmana
natjecateljskih desetina i to:
- sa zlatnim obilježjem za prvu trećinu natjecateljskih odjeljenja u pojedinoj
kategoriji i klasi,
- sa srebrnim obilježjem za drugu trećinu natjecateljskih odjeljenja u pojedinoj
kategoriji i klasi,
- s brončanim obilježjem za treću trećinu natjecateljskih odjeljenja u pojedinoj
kategoriji i klasi.
Diplome i pehare dodjeljuju pokrovitelji te predsjednici i zapovjednici zajednica.
Članak 25.
Na vatrogasnim natjecanjima mogu se dodjeljivati nagrade pojedinih sponzora i
donatora.
IX. Voditeljstvo natjecanja i sudačke komisije
Članak 26.
Radi uspješne pripreme i provedbe vatrogasnog natjecanja nadležno tijelo zajednice
(Operativno-tehnički stožer, Zapovjedništvo) na prijedlog Odbora za natjecanja vatrogasne
zajednice imenuje Voditeljstvo natjecanja koje sačinjavaju:
- Voditelj natjecanja,
- Zamjenik voditelja natjecanja,
- Kontrolori natjecanja (za vježbu i štafetnu utrku za odrasle, mladež i
podmladak),
- Voditelj prijemnog odbora "A",
- Voditelj obračunskog odbora "B",
- Voditelj štafetne utrke,
- Određeni broj članova prema prijedlogu domaćina i Odbora za natjecanja.
Voditeljstvo natjecanja odgovorno je za pripremu i provedbu vatrogasnog natjecanja.
Natjecanje se provodi na temelju Programa natjecanja kojeg donosi nadležno tijelo
zajednice iz stavka 1. ovog članka.
Nadležno tijelo zajednice iz stavka 1.ovog članka, na prijedlog Odbora za natjecanja,
imenuje sudačke komisije.
Odluku o imenovanju voditeljstva natjecanja i sudačkih komisija potpisuje načelnik
Hrvatske vatrogasne zajednice, odnosno zapovjednik vatrogasne zajednice općine, grada ili
županije.
Na temelju Programa natjecanja organizator natjecanja dužan je osigurati natjecateljski
teren, potrebnu opremu te dovoljan broj vatrogasnih sudaca, tehničkog osoblja i redara.

X. Sporne situacije i stegovne odredbe
Članak 27.
U slučaju neslaganja s odlukom sudačke komisije na vježbi s VMŠ ili štafetnoj utrci,
zapovjednik odjeljenja upućuje usmeni prigovor na suđenje kontroloru natjecanja.
Sporne situacije kontrolor natjecanja rješava odmah na stazi s glavnim sucem i
zapovjednikom natjecateljskog odjeljenja.
U slučaju neslaganja s odlukom kontrolora natjecanja, zapovjednik odjeljenja može
uputiti žalbu u pisanom obliku Voditeljstvu natjecanja.
Sve pristigle žalbe moraju biti riješene do proglašenja rezultata.
Videosnimke se ne priznaju kod obrade žalbi.
Odluka Voditeljstva natjecanja je konačna i na nju se ne može uputiti žalba.
Članak 28.
Svaki postupak sudionika natjecanja, koji je suprotan odredbama ovog Pravilnika i
uputama Voditeljstva natjecanja, podliježe odgovornosti i mogućoj diskvalifikaciji.
Natjecateljsko odjeljenje bit će diskvalificirano ako:
- završi vježbu bez spojene mlaznice na drugu C cijev, prvog ili drugog mlaza.
(zaboravljena mlaznica od "N-1" ili "V-1"),
- se nosač cijevi skrati – prereže,
- se natjecatelji ne ponašaju u skladu s ovim Pravilnikom,
- jedan ili više natjecatelja namjerno i na grub način prekrši odredbe natjecanja,
- jedan ili više članova ometa natjecatelje drugih odjeljenja za vrijeme izvođenja
vježbe ili štafetne utrke,
- samovoljno bez razloga prekine natjecanje,
- koristi svoju opremu,
- prijavi jednog ili više natjecatelja s krivotvorenim podacima,
- svojevoljno nastupi na drugoj stazi nego što je planom određeno,
- zamjeni natjecatelja na putu do štafetne utrke,
- jedan ili više natjecatelja nastupi u više natjecateljskih odjeljenja,
- se natjecatelji nedolično ponašaju za vrijeme trajanja natjecanja i to od trenutka
prijave na natjecanje do završetka natjecanja,
- natjecatelji ne nose osobnu opremu na otvaranju i zatvaranju natjecanja sukladno
uputama Voditeljstva natjecanja,
- navijači natjecateljskog odjeljenja ili članovi i dužnosnici vatrogasne organizacije
koja je uputila natjecateljsko odjeljenje na natjecanje, remete otvaranje i zatvaranje
te sam tijek natjecanja ili vrijeđaju službene osobe,
- natjecatelji, navijači ili članovi i dužnosnici vatrogasne organizacije koja je uputila
natjecateljsko odjeljenje na natjecanje naprave neke druge radnje ili postupke koji
prema prosudbi Voditeljstva natjecanja podliježu diskvalifikaciji.
Diskvalifikaciju natjecateljskog odjeljenja može zatražiti član Voditeljstva natjecanja,
glavni sudac i voditelj štafetne utrke.
Odluku o diskvalifikaciji donosi Voditeljstvo natjecanja natpolovičnom većinom svih
članova prije proglašenja rezultata i zatvaranja natjecanja.
Iznimno od odredbe stavka 3 ovog članka, nadležno tijelo zajednice (Operativnotehnički stožer, Zapovjedništvo) može na prijedlog Voditeljstva natjecanja donijeti odluku o

diskvalifikaciji natjecateljskog odjeljenja i nakon završetka natjecanja, a najkasnije u roku od
15 dana od održavanja natjecanja ako:
- natjecatelji ili navijači te članovi i dužnosnici vatrogasne organizacije koja je
uputila natjecateljsko odjeljenje na natjecanje naprave za vrijeme proglašenja
rezultata i zatvaranja natjecanja te nakon zatvaranja natjecanja, određene radnje i
postupke koje su u suprotnosti s ovim Pravilnikom,
- su kršene odredbe Pravilnika, a to nije bilo moguće utvrditi tijekom održavanja
natjecanja.
Nadležno tijelo zajednice (Operativno-tehnički stožer, Zapovjedništvo) može u roku
od 15 dana nakon održavanja natjecanja, na prijedlog Voditeljstva natjecanja, a u slučaju
teške povrede odredaba ovog Pravilnika od strane natjecatelja ili navijača te članova i
dužnosnika vatrogasne organizacije koja je uputila natjecateljsko odjeljenje na natjecanje,
donijeti odluku o diskvalifikaciji svih natjecateljskih odjeljenja iz te vatrogasne organizacije.
U slučajevima iz stavka 4. i 5. ovog članka natjecateljska odjeljenja dužna su vratiti
organizatoru natjecanja priznanja (diplomu, značke i pehare) i nagrade.
Članak 29.
U slučaju kršenja ovog Pravilnika kontrolor natjecanja može privremeno suspendirati
vatrogasnog suca, pa i cijelu sudačku komisiju.
Odluku o trajnoj suspenziji donosi nadležno tijelo zajednice (Operativno-tehnički
stožer, Zapovjedništvo zajednice) na prijedlog Odbora za natjecanja.
Članak 30.
Nadležno tijelo zajednice (Operativno-tehnički stožer, Zapovjedništvo) raspravit će o
svim spornim situacijama i diskvalifikacijama iz članka 24., 25. i 26. ovog Pravilnika i
donijeti odluku o eventualnoj zabrani nastupa natjecateljskog odjeljenja, vatrogasnog suca i
članova pojedine vatrogasne organizacije na sljedećim natjecanjima istoga ili višega ranga.
XI. Završne odredbe
Članak 31.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Operativno-tehnički stožer Hrvatske
vatrogasne zajednice.
Članak 32.
Ovlašćuje se Operativno-tehnički stožer Hrvatske vatrogasne zajednice za tumačenje
odredaba ovog Pravilnika.
Nadležno tijelo zajednice (Operativno-tehnički stožer, Zapovjedništvo) može, na
temelju pristiglih žalbi i prigovora ili putem nekih drugih saznanja, promijeniti redoslijed
natjecateljskih odjeljenja bez obzira na službeno proglašenje rezultata na natjecanju.
Prihvaćanjem izvješća voditeljstva natjecanja nadležno tijelo zajednice (Operativnotehnički stožer, Zapovjedništvo) usvaja i konačne rezultate natjecanja koji se više ne mogu
mijenjati.

ODREDBE KOJE SU OSTALE NAKON PROČIŠĆAVANJA:
Iz Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj:
Članak 33.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Vatrogasnom
vjesniku.
Danom primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o natjecanjima vatrogasaca
u Republici Hrvatskoj od 2. srpnja 2004. godine.
Klasa: 011-02/10-02/01
Ur. broj: 363-01-10-2
Zagreb, 09. ožujka 2010.
Predsjednik
Hrvatske vatrogasne zajednice
mr. Ante Sanader, dipl.ing.

Iz Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u
Republici Hrvatskoj:
Članak 6.
Ovaj Pravilnik donesen je 22. travnja 2011. godine temeljem čl. 28. st. 7. Statuta
Hrvatske vatrogasne zajednice i stupa na snagu 22. travnja 2011. godine, a potvrđen je na
narednoj sjednici Predsjedništva HVZ-a održanoj 5. srpnja 2011. godine u Zagrebu sukladno
Statutu HVZ-a.
Klasa: 011-01/11-01/01
Ur. broj: 363-01-11-12
Zagreb, 5. srpnja 2011.
Predsjednik
mr. Ante Sanader, dipl. ing.

