DODATEK č.1:
ke Směrnici pro celoroční činnost dorostu SH ČMS,
platnost od 1.9.2007 (modrá):
platné pro ročník 2007/2008
1. Obecné zásady provedení disciplín
V článku pokus odst. 2) se doplňuje následující text:
2) Pokus je platný, splnil-li soutěžící (družstvo) všechny předepsané úkony. Nesplní-li soutěžící všechny
předepsané úkony, nedonese-li soutěžící do cíle stanovené nářadí (nářadí musí po celou dobu splňovat
podmínky, popsané u každé disciplíny v článku „Materiální zabezpečení“ – mimo hadice dopravního
vedení a útočných proudů u disciplíny Požární útok) a neukončí-li pokus v předepsané osobní
výstroji, ve které odstartoval, pokus je neplatný.

2. Požární útok - pojistky
V disciplíně Požární útok str. 31 Směrnice do článku "Materiální zabezpečení" na konec článku (str. 32) se
doplňuje odstavec následujícího znění:
Všechny hadicové spojky dopravního vedení a útočných proudů mohou být osazeny
pojistkami (včetně spojek přetlakového ventilu a stroje).

3. Požární útok - změna nákresu
Nákres Požárního útoku, uvedený na straně 35 Směrnice se mění dle následujícího obrázku.

Změna - Pozn.: čelo nádrže odvrácené od čáry nástřiku je v jedné rovině s osou základny

Doplnění výkladu – Požární útok
Str. 33 Směrnice, článek "Pokus je neplatný", odrážka první, modrý výklad pod odrážkou.
Do výkladu se doplňuje tento text:

Pokud dojde v průběhu plnění disciplíny nebo po jejím ukončení do doby, než je provedena
kontrola spojení savic rozhodčím k jejich roztržení (např. zpětným rázem vody) tak, že přívodní
vedení netvoří jeden celek, bude tato situace rozhodčím posouzena jako porušení pravidla o
sešroubování celého přívodního vedení a pokus je neplatný.
4. Štafeta 4 x 100 m
Za třetí odstavec na str. 37 Směrnice dorostu se doplňuje tento výklad:
V případě rozměření štafety člunkovým způsobem neplatí pravidlo o rozhodujícím postavení proudnice
při předávce. V tomto případě platí, že pro posouzení správné předávky jsou rozhodující nohy závodníka
(závodník stojí mimo vytýčené území a nesmí do něj došlápnout před dokončením předávky).
Předpokládá se přitom, že vytýčené dráhy štafety jsou v délce 100 m bez vyznačených předávacích
území.

5. Spojky DIN hadic použitých při disciplínách hry Plamen i dorostu
Pokud jsou v disciplínách hry Plamen nebo dorostu použity libovolný materiál (hadice, rozdělovač
apod.) se spojkami DIN, musí být u těchto spojek zachovány následující rozměry – viz. obrázek.
Spojky musí být osazeny schváleným těsněním, nesmí být zaslepeny a nesmí být vybaveny náváděcími
pomůckami.

Schváleno ÚORM dne 1.4.2008
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