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ISPITNA PITANJA
VJEŽBA S PREPREKAMA I ŠTAFETA ZA MLADEŽ
VJEŽBA S BRENTAČAMA I ŠTAFETA ZA POMLADAK

ispitni ciklus: 2017./2018.

Smatra li se pogreškom, u vježbi za mladež, ako je posljednja tlačna C-cijev položena lijevo
pored drvene grede?
a) Da
b) Ne
Koji natjecatelji mogu vezati navez na mlaznici?
a) Natjecatelji 6, 7, 8, 9
b) Samo natjecatelji 7 i 8
c) Samo natjecatelj 7
Koji natjecatelj, u vježbi za mladež, spaja prvu tlačnu C-cijev na stabilnu spojnicu?
a) Natjecatelj 8
b) Natjecatelj 6
c) Natjecatelj 7
Koji natjecatelji čine treću grupu u vježbi za pomladak?
a) Natjecatelji 3, 4, 5
b) Natjecatelji 7, 8, 9
c) Natjecatelji 1, 2, 3
Je li vježba za mladež završena ako zapovjednik (natjecatelj 1) u zadnjoj dionici podigne ruku i
označi kraj vježbe, a svi natjecatelji odjeljenja još nisu postrojeni?
a) Da
b) Ne
Je li pogreška, u vježbi za mladež, ako zapovjednik (natjecatelj 1) nakon izdane zapovijedi “Za
navalu pripremi!“ otiđe na posljednju dionicu, okrene se natrag prema natjecateljima te odatle
promatra rad odjeljenja?
a) Da
b) Ne
Je li pogreška, u vježbi za mladež, ako se tlačne C-cijevi natjecatelja 8 i natjecatelja 9
međusobno spoje?
a) Da
b) Ne
Smije li zapovjednik odjeljenja, u vježbi za mladež, dok vježba još traje izdavati dodatne
zapovijedi?
a) Da
b) Ne
U kojoj se starosnoj dobi može natjecati vatrogasna mladež u vježbi za mladež?
a) Na natjecanju sudjeluje cijelo godište u kojem mladež navršava 10 odnosno 16 godina
b) Na natjecanju sudjeluje cijelo godište u kojem mladež navršava 12 odnosno 17 godina
c) Na natjecanju sudjeluje cijelo godište u kojem mladež navršava 12 odnosno 16 godina, s tim
da mogu nastupiti i mlađi ali im se obračunava 12 godina
Koji sudac, u vježbi za mladež, prati postavljanje sprava i opreme na stalke?
a) S5
b) S3
c) S4
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Koji suci, u vježbi za mladež, prate ispravnost vježbe u prvoj dionici, kod savladavanja bazena i
drvene pregrada?
a) GS, S1
b) GS
c) GS, S2
Koji suci , u vježbi za mladež, mjere izvedeno vrijeme kod ručnog mjerenja?
a) GS, S1, S2
b) GS, S3, S4
c) GS, S1, S3
Koji sudac, u vježbi za mladež, prati ispravnost vezivanja čvorova?
a) S4
b) S5
c) GS
Koji suci ocjenjuju vježbu za mladež?
a) GS, S1, S2, S3, S4
b) GS, S1, S2, S3, S4, S5
c) GS, S1, S2, S3, S5
Koji sudac, u vježbi za mladež, u drugoj dionici staze, nadzire rad s brentačama i rad uređaja sa
zvučnom i svjetlosnom signalizacijom?
a) S3
b) S4
c) S5
Gdje i kako natjecatelji nose mlaznicu prilikom svladavanja prepreka na pojedinim dijelovima
natjecateljske staze, na štafeti za mladež?
a) Samo rukama
b) Bilo kako
c) Bilo kako osim ustima
Kada se vježba za mladež smatra završenom?
a) Kada svi natjecatelji završe svoju radnju i ostanu na mjestu gdje su radnju završili
b) Kada su zavezani svi vezovi i postavljena oprema na stalke
c) Kada svi natjecatelji izvrše svoje radnje i postroje se u stroj a zapovjednik podigne ruku uvis i
time označi kraj vježbe
Kako se, prije početka vježbe za mladež, postavljaju C-cijev i mlaznica, a kako torbica s užetom
za navez?
a) Ispod slike za navez na tlu leži jednostruko motana C-cijev na koju je spojena mlaznica sa
zaasunom, a na stalku je obješeno uže dužine 10m sa torbicom
b) Ispod slike za navez na stalku je obješena jednostruko motana C-cijev na koju je spojena
mlaznica sa zasunom i uže dužine 10m sa torbicom
c) Ispod slike za navez postavljena je jednostruko motana C-cijev na koju je spojena mlaznica sa
zasunom i uže dužine 10m sa torbicom
Kako se savladava prepreka – ljestva, u prvoj dionici na štafeti za mladež?
a) Penjanjem i spuštanjem prema svojim sposobnostima
b) Penjanjem i preskokom
c) Penjanjem i spuštnjem propisanim načinom rada ruku i nogu
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Kakav je vatrogasni aparat potrebno pripremiti za sedmu dionicu štafete za mladež?
a) Bilo kakav
b) Vatrogasni aparat tip S-6, sa cijevi
c) Prazni vatrogasni aparat tip S-6, bez cijevi i mlaznice, po mogućnosti s ravnim dnom
Kada se ocijenjuje greška „Nepravilan rad natjecatelja“ s 5 bodova, u vježbi za pomladak?
a) Ako se brentača prevrne za vrijeme rada,
b) Ako bilo koji natjecatelj crpi vodu iz brentače prije zapovijedi „Vodu“
c) Ako kantu s vodom ne nose oba natjecatelja
Je li greška, u štafeti za pomladak, ako natjecatelju ispadne mlaznica?
a) Nije greška
b) Greška je ako natjecatelj savlada prepreku bez mlaznice
c) Ekipa se diskvalificira
Je li greška, u vježbi za pomladak, ako se za vrijeme pumpanja brentača prevrne i odmah
podigne te nastavi pumpanje?
a) Nepravilan rad, 5 bodova
b) Nije greška
c) Nepravilan rad, 2 boda
Koji sudac prati rad prve grupe u vježbi za pomladak?
a) GS
b) S1
c) S2
Koji suci ocjenjuju vježbu za pomladak?
a) GS, S1, S2
b) GS, MV, ST
c) GS, S1, S2, kontrolor
Koji natjecatelji čine prvu grupu u vježbi za pomladak?
a) Natjecatelji 4, 5, 6
b) Natjecatelji 1, 2, 3
c) Natjecatelji 7, 8, 9
Koja je greška, u vježbi za pomladak, ako bilo koji član ekipe starta prije znaka za početak
vježbe?
a) Prijevremeni start
b) Ekipa dobiva opomenu i ponovno starta
c) Nepravilan rad natjecatelja, 2 boda“
Kako se, u vježbi za mladež, savladava drvena pregrada?
a) Natjecatelju je dozvoljeno savladati prepreku prema slobodnom nahođenju
b) Natjecatelju je dozvoljeno savladati prepreku s manjim dijelom stopala izvan pregrade
c) Natjecatelj mora prepreku savladati u njenim granicama
Koja se greška upisuje ako natjecatelj nagazi na liniju bazena kod odraza i doskoka?
a) Upisuju se dvije greške: „Nepravilno savladana prepreka“
b) Upisuje se jedna greška: „Nepravilno savladana prepreka“
c) Ne upisuje se greška jer je dozvoljeno nagaziti na letvu bazena jednim stopalom
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Koju se greška upisuje ako postavljena sprava ili oprema padne sa stalka za opremu?
a) Nepravilno postavljene sprave i oprema
b) Nepravilan rad
c) Neće se upisati greška
Tko može uliti vodu iz pričuvne kante, ako tijekom vježbe za mladež nestane vode u brentači?
a) Bilo koji natjecatelj
b) Samo zapovjednik
c) Samo natjecatelj koji rukuje s brentačom
Koji vezovi moraju biti zategnuti oko grede, a koji mogu slobodno visiti?
a) Jarbolski i tesarski vez moraju biti zategnuti oko grede
b) Tesarski i tkalački vez moraju biti zategnuti oko grede
c) Niti jedan vez ne mora biti zategnut, već mora biti svezan oko grede
Kod tkalačkog veza, koji položaj moraju zauzimati krajevi užeta?
a) Gornji kraj užeta mora gledati na desnu a donji na lijevu stranu
b) Krajevi užeta moraju gledati na istu stranu
c) Donji kraj užeta mora gledati na desnu a gornji na lijevu stranu
Kako se kažnjava razgovor natjecatelja u tunelu?
a) Natjecateljima je u tunelu razgovor dozvoljen
b) Upisuje se greška: „Razgovor tijekom rada“, onoliko puta koliko je natjecatelja u tunelu u
trenutku razgovora
c) Upisuje se greška: „Razgovor tijekom rada“, za svaki upit i odgovor – po jedna greška
Što je pogreška u trećoj dionici staze, na štafeti za mladež, kod odlaganja tlačne cijevi na drveni
podmetač?
a) Pogreška je ako se bilo koji dio cijevi ili spojnice nalazi izvan podmetača
b) Pogreška je ako se metalni dio nosača nalazi izvan podmetača
c) Pogreška je ako se tekstilni dio nosača nalazi izvan podmetača
Kada se, na štafeti za mladež, kod odlaganja vatrogasnog aparata na drveni podmetač u sedmoj
dionici staze, upisuje greška?
a) Ako aparat padne nakon primopredaje mlaznice
b) Ako dio aparata ne stoji na podmetaču
c) Ako aparat padne nakon što je natjecatelj napustio dionicu
Kako se, na štafeti za mladež, ocjenjuje natjecatelj u devetoj dionici ako ne pokuša spojiti tlačne
cijevi, mlaznicu i razdjelnicu u jednu cjelinu?
a) Upisuje se jedna greška: „Nespojene ili jednim zubom spojena spojnica“
b) Upisuju se tri greške: „Nespojene ili jednim zubom spojena spojnica“
c) Natjecateljsko odjeljenje se diskvalificira jer nema namjere spajanja spojnica tlačnih cijevi
Smiju li se tlačne cijevi i mlaznica, na štafeti za mladež, spajati u trku prema cilju?
a) Natjecatelj ne smije u trku spajati niti jednu spojnicu
b) Natjecatelj smije u trku spajati samo mlaznicu s tlačnom cijevi
c) Natjecatelj smije spajati tlačne cijevi međusobno i mlaznicu s tlačnom cijevi
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Kako natjecatelj 6, u vježbi za mladež, postupa nakon početka vježbe?
a) S obje noge stupa u prostor ispred startne crte natjecateljske staze, oslobađa nosač cijevi,
jedan kraj cijevi predaje a drugi spaja za stabilnu spojku; prilikom spajanja s jednom nogom
može stajati iza crte
b) Natjecatelj 6 može obaviti sve radnje ne ulazeći u natjecateljsku stazu,
c) Natjecatelj 6 pričeka da mu spojnicu njegove cijevi preda natjecatelj 7.
Kako moraju biti postavljene mlaznica i dvostruko motana D-cijev na brentači?
a) Bilo kako
b) Mora biti dvostruko motana i postavljena paralelno na nosaču na brentači
c) Mora se napuniti s vodom i omotati oko brentače.
Koja je greška, na štafeti za mladež, ako natjecatelj prijeđe ciljnu crtu bez mlaznice?
a) Nespojena spojnica
b) Nepravilno savladana prepreka
c) Odjeljenje će biti diskvalificirano
Koja je greška, u vježbi za mladež, ako natjecatelj 6 postavi cijev s lijeve strane drvene grede?
a) Nepravilan rad
b) Nepropisno položena tlačna cijev
c) Nije greška
Na kojim dionicama staze, u štafeti za mladež, nema prepreka?
a) 3, 6, 9
b) 2, 4, 8
c) 2, 5, 7
Koja je greška, u vježbi za mladež, ako se brentača prevrne prije oglašavanja zvučnog i
svjetlosnog signala
a) Nepravilan rad
b) Nije greška ako se brentača odmah digne
c) Nepropisno postavljena oprema
Koja je greška, u vježbi za mladež, ako natjecatelji obilaze stalke za gađanje sa vanjske strane?
a) Nepravilno savladana prepreka
b) Nepravilan rad
c) Nije greška
Koja je greška, u vježbi za mladež, ako natjecatelj 2 prestigne natjecatelja 1 i savlada prepreke
prije njega?
a) Nepropisno savladana prepreka
b) Nije greška
c) Nepravilan rad
Koja je greška, na štafeti za mladež, ako dođe do oštećenja prepreke i natjecatelj ju ne može
pravilno savladat ?
a) Nepravilno savladana prepreka
b) Nepravilan rad
c) Štafeta će se ponovitiM

HVZ * Odbor za natjecanja * ispitna pitanja * mladež i pomladak * novi suci 2017.-2018.| 6

Koja je greška, na štafeti za mladež, ako u sedmoj dionici padne vatrogasni aparat nakon što je
natjecatelj 7 predao mlaznicu?
a) Nije greška
b) Nepravilan rad
c) Nepravilna predaja mlaznice
Kada se odjeljenje,u štafeti za mladež, može diskvalificirati?
a) Ako natjecatelj ne trči po označenoj stazi i ometa drugog natjecatelja
b) Ako natjecatelji pravilno savladaju prepreke
c) Ako natjecatelju ispadne kaciga
Jeli dozvoljeno, na vježbi za pomladak, baciti kante, nakon što se iz njih izlije voda u brentaču?
a) Da
b) Ne
Koliko natjecatelja sudjeluje u štafeti za pomladak ?
a) 9
b) 8
c) 7
Koliko mora biti široka staza za izvođenje štafete za pomladak?
a) 1,2 metara
b) 1,5 metara
c) 1 metar
Koje se dionice staze, na štafeti za pomladak, slobodno pretrčavaju?
a) Prva, treća, četvrta, šesta, sedma, deveta
b) Druga, treća, peta
c) Prva, peta, deveta
Na kojim se dionicama staze, na štafeti za pomladak, nalaze prepreke?
a) Druga, peta, osma
b) Prva, peta, deveta
c) Treća, šesta, sedma
S koliko se negativnih bodova ocjenjuje nepravilna predaja mlaznica, na štafeti za podmladak?
a) 5
b) 2
c) 10
S koliko se negativnih bodova ocjenjuje ostavljena ili izgubljena oprema, u vježbi za mladež?
a) 5
b) 10
c) 2
S koliko se negativnih bodova ocjenjuje nepravilno navezan čvor u vježbi za mladež?
a) 10
b) 20
c) 5
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Ispunite bodovnu listu za vježbu s preprekama za mladež za odjeljenje koje ima 129 godina, vrijeme
izvedene vježbe je 60 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: nepravilno odložen nosač cijevi u
posudu, natjecatelj 3 prevrnuo je brentaču s vodom nakon obavljenog zadatka. Štafetna utrka je
izvedena za 68 sekundi bez pogreške.
Ispunite bodovnu listu za vježbu s preprekama za mladež za odjeljenje koje ima 131 godina, vrijeme
izvedene vježbe je 50 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: nepravilno odložen nosač cijevi u
posudu, natjecatelj 4 je nagazio letvicu bunara u doskoku. Štafetna utrka je izvedena za 68 sekundi,
natjecatelj 1 nije imao pravilan raspored ruku kod penjanja na ljestve.
Ispunite bodovnu listu za vježbu s preprekama za mladež za odjeljenje koje ima 121 godina, vrijeme
izvedene vježbe je 45 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: natjecatelj 6 položio je tlačnu cijev s
lijeve strane drvene grede, natjecatelj 2 je razgovarao u tunelu. Štafetna utrka je izvedena za 70
sekundi, u sedmoj dionici je pao vatrogasni aparat nakon što je natjecatelj 7 predao mlaznicu.
Ispunite bodovnu listu za vježbu s preprekama za mladež za odjeljenje koje ima 143 godina, vrijeme
izvedene vježbe je 44 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: natjecatelj 8 je položio tlačnu cijev s
lijeve strane drvene pregrade, natjecatelj 3 je izvukao mlaznicu i cijevi iz ležišta na brentači i predao
natjecatelju 2. Štafetna utrka je izvedena za 70 sekundi, u sedmoj dionici je pao vatrogasni aparat prije
nego je natjecatelj 7 predao mlaznicu.
Ispunite bodovnu listu za vježbu s preprekama za mladež za odjeljenje koje ima 112 godina, vrijeme
izvedene vježbe je 55 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: natjecatelj 6 je položio tlačnu cijev s
lijeve strane drvene grede, natjecatelj 5 je razgovarao u tunelu. Štafetna utrka je izvedena za 80
sekundi, u devetoj dionici natjecatelj 9 je spojio cijev na razdjelnicu jednim zubom.
Ispunite bodovnu listu za vježbu s brentačama za odjeljenje koje ima 90 godina, vrijeme izvedene
vježbe je 13 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: kantu s vodom nisu nosili oba natjecatelja.
Štafetna utrka je izvedena za 90 sekundi, u osmoj dionici natjecatelj je spojio cijev samo jednim
zubom na razdjelnicu.
Ispunite bodovnu listu za vježbu s brentačama za odjeljenje koje ima 62 godine, vrijeme izvedene
vježbe je 14 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: prevrnula se jedna brentača za vrijeme rada.
Vježba je izvedena bez štafetne utrke
Ispunite bodovnu listu za vježbu s brentačama za odjeljenje koje ima 108 godina, vrijeme izvedene
vježbe je 12 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: kantu s vodom nisu nosili oba natjecatelja, prva
grupa je rušila metu drugoj grupi jer su ostali bez vode. Štafetna utrka je izvedena za 80 sekundi, u
osmoj dionici natjecatelj je spojio cijev samo jednim zubom na razdjelnicu.
Ispunite bodovnu listu za vježbu s brentačama za odjeljenje koje ima 98 godina, vrijeme izvedene
vježbe je 12,5 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: kantu s vodom nisu nosili oba natjecatelja,
pumpanje u prvoj grupi je vršio jedan natjecatelj. Štafetna utrka je izvedena za 91 sekundu bez greške.
Ispunite bodovnu listu za vježbu s brentačama za odjeljenje koje ima 71 godina, vrijeme izvedene
vježbe je 15 sekundi i učinjene su slijedeće pogreške: voda iz obje kante nije izlivena u brentaču.
Štafetna utrka izvedena je za 93 sekundi, u petoj dionici natjecatelj je provukao spojnicu i cijev uz
pregradu.
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