
		
Vzor testových otázok na získanie odznaku odbornosti „Rozhodca DPO SR“
Súťaže pre dospelých
_______________________________________________________________

1. Čo tvorí základný organizačný článok DPO SR?
Dobrovoľný hasičský zbor

2. Najvyšším orgánom Dobrovoľného hasičského zboru je:
Výročná členská schôdza DHZ

3. Kedy a kde bola založená Zemská hasičská jednota na Slovensku?
V roku 1922 v Trenčíne

4. Kedy a kde bol otvorený Hasičský dom – dnešné sídlo odbornej školy DPO?
V roku 1930 v Martine

5. V ktorom roku bola založená medzinárodná organizácia CTIF?
V roku 1900

6. Slovenský národný komitét  CTIF zastupuje Slovensko v medzinárodnej organizácii CTIF        od roku:
1993

7. Kedy organizuje medzinárodná organizácia súťaže CTIF dospelých a mladých hasičov?
Každé 4 roky pre dospelých a každé dva roky pre mladých hasičov

8. Kedy a ako nosíme odznak odbornosti Rozhodca DPO SR na hasičskej rovnošate?
Nosí sa iba počas súťaží, ktoré organizuje DPO SR /KV DPO, OV DPO resp. ÚzV DPO, DHZ/, hry PLAMEŇ i pri medzinárodných súťažiach ako služobný odznak pre zaradených rozhodcov,  pripevnený pod gombíkom ľavého vrecka blúzy rovnošaty alebo bundokošele – polokošele

9. Aké vyznamenanie môže byť udelené úspešným trénerom a vedúcim súťažných družstiev dospelých a mladých hasičov na republikovej úrovni?
Medaila „Za zásluhy o výcvik“ Miloslava Schmidta

10. Od ktorého roku je na našom území oficiálne organizovaná súťaž hasičských  družstiev?
Od roku 1952

11. Akú úroveň má odznak odbornosti „Rozhodca DPO SR“ vo vzťahu k uplatneniu návrhu na  povýšenie  do hasičskej hodnosti?
Má charakter odznaku odbornosti  II. stupňa

12. Ako hodnotíme, ak na štafete naskrutkovaný sací kôš po nadľahčení predpísaným spôsobom odpadne?
Udelíme 5 trestných bodov

13. Aká je minimálna šírka súťažnej dráhy pre štafetu 8 x 50 m?
Minimálne 1,5 m

14. Ako sa postupuje pri rovnosti časov družstiev umiestnených na I. – III. mieste v celkovom poradí?
O poradí rozhoduje lepší výsledok na požiarnom útoku a potom na štafete

15. Ako postupujeme pri meraní času troma časomeračmi?
Najhorší a najlepší čas sa nezapočítava. Výsledkom je stredný čas.

16. Akým spôsobom podáva veliteľ – pretekár protest proti hodnoteniu na príslušnej disciplíne?
Protest podáva písomnou formou do 10 minút od ukončenia pokusu hlavnému rozhodcovi disciplíny

17. V akom prípad nie je možné podať protest?
Ak sa týka technickej chyby na vlastnej technike, náradí a výstroji

18. Kto a na aké obdobie vyhlasuje limity pre výkonnostné triedy v preteku jednotlivca?
Republikový výcvikový štáb DPO na každý súťažný ročník

19. Na prípravu základne pre vykonanie disciplíny požiarny útok má družstvo časový limit:
Maximálne 5 minút

20. Minimálna šírka hadice C 52 , ktorá sa používa pri požiarnom útoku podľa Súťažného
       poriadku DPO SR meraná na plocho je:
	79 mm

21. Minimálny objem nádrže na vodu pri požiarnom útoku podľa Súťažného poriadku je:
	800 litrov

22. V kategórii žien i mužov musia podľa súťažného poriadku pretekári mimo troch dorastencov,
      ktorými môže byť doplnené družstvo ku dňu konania súťaže dovŕšiť vek:
	18 rokov

23. Akú obuv nemôže pretekár používať pri súťažných disciplínách podľa súťažného poriadku?
	Obuv opatrenú kovovými hrotmi alebo kefkami

24. Ak pretekár na štafete 8x50 m odpojí prúdnicu od hadice v cieli pred pokynom a kontrolou
      rozhodcom je to hodnotené:
	5 trestných bodov

25. V prípade, že súťažné družstvo použije pri plnení disciplíny iné náradie ako to, ktoré bolo
      organizátorom súťaže skontrolované a označené hodnotí sa to:
	Diskvalifikáciou družstva

26. Plošina pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2 x 2 m a výšku:
	do 10 cm

27. Pokus v disciplíne požiarny útok sa hodnotí ako neplatný ak nie je ukončený v časovom
      limite:
	do dvoch minút od štartu

	Koľko členov súťažného družstva fyzicky vykonáva plnenie disciplíny požiarny útok?

7 členov súťažného družstva


28. V súlade so Smernicami pre získanie odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR, uchádzač musí
      byť členom DPO SR:
	minimálne tri roky

30. Kedy je možné zrušiť platnosť odznaku odbornosti Rozhodca DPO SR?
	Po uplynutí 5  rokov pri neúčasti na   IMZ a rozhodcovskej praxi /minimálne raz za dva
            roky/.


