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

ispitni ciklus: 2017./2018.

Koji natjecatelji, u vježbi za mladež, postavljaju C-tlačni vod preko prepreka?
a) 6, 7, 8, 9
b) 4, 5, 3, 2
c) 4, 5, 6, 7
Koji natjecatelji, u vježbi za mladež, vežu vezove i čvorove?
a) Natjecatelji 6, 7, 8, 9
b) Natjecatelji 4, 3, 2, 1
c) Natjecatelji 4, 6, 8, 9
Koji natjecatelj , u vježbi za mladež, rukuje mlaznicom s desne strane staze?
a) Natjecatelj 2
b) Natjecatelj 5
c) Natjecatelj 4
Koji natjecatelji, u vježbi za mladež, rade s brentačom na lijevoj strani staze?
a) Natjecatelji 1 i 2
b) Natjecatelji 2 i 3
c) Natjecatelji 3 i 4
Koji natjecatelji mogu vezati navez na mlaznici?
a) Natjecatelj 6, 7, 8, 9
b) Samo natjecatelji 7 i 8
c) Samo natjecatelj 7
Koji suci, u vježbi za mladež, mjere vrijeme kod ručnog mjerenja?
a) GS, S1, S2
b) GS, S3, S4
c) GS, S1, S3
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
Kako se postavljaju C-cijev i mlaznica, a kako torbica s užetom za navez prije početka vježbe za
mladež?
a) Ispod slike za navez na tlu leži jednostruko motana „C“ cijev na koju je spojena mlaznica sa
zasunom, 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
Koji suci ocjenjuju vježbu za pomladak?
a) GS, S1, S2
b) GS, MV, ST
c) GS, S1, S2, kontrolor
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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 ako natjecatelj nagazi na liniju bazena kod odraza i doskoka?
a) Dvije greške: „Nepravilno savladana prepreka ili nepravilno provedena radnja“
b) Jedna greška: „Nepravilno savladana prepreka ili nepravilno provedena radnja“
c) Nije greška jer je dozvoljen nagaz na letvu bazena jednim stopalom
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
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 klupice?
a) Nepravilan rad
b) Nepropisno položena tlačna cijev
c) Nije greška
Na kojim dionicama staze, na 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 s vanjske strane?
a) Nepravilno savladana prepreka
b) Nepravilan rad
c) Nije greška
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Koja je greška, na štafeti za mladež, ako dođe do oštećenja prepreke i natjecatelj ju ne može
pravilno savladati?
a) Nepravilno savladana prepreka
b) Nepravilan rad
c) Štafetna utrka će se ponoviti
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, na štafeti za mladež, može diskvalificirati?
a) Ako natjecatelj ne trči po označenoj stazi i ometa drugog natjecatelja
b) Ako natjecatelj pravilno savlada prepreku
c) Ako natjecatelju ispadne kaciga
Jeli, u vježbi za pomladak, dozvoljeno 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 metar
b) 1,5 metar
c) 1 metar
Koje se dionice, u štafeti za pomladak, slobodno pretrčavaju?
a) Prva, treća, četvrta, šesta, sedma, deveta
b) Druga, treća, peta
c) Prva, peta, deveta
Na kojim se dionicama, u 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 u 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 broj 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 broj 4 nagazio je letvicu bazena u doskoku. Štafetna utrka je izvedena za 68
sekundi, natjecatelj broj 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 broj 6 položio je tlačnu
cijev s lijeve strane drvene grede, natjecatelj broj 2 razgovarao je u tunelu. Štafetna utrka je izvedena
za 70 sekundi, u sedmoj dionici je pao vatrogasni aparat nakon što je natjecatelj broj 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 broj 8 položio je tlačnu
cijev s lijeve strane drvene pregrade. Štafetna utrka je izvedena za 70 sekundi, u sedmoj dionici je pao
vatrogasni aparat prije nego je natjecatelj broj 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 broj 6 je položio tlačnu
cijev s lijeve strane drvene grede, a natjecatelj broj 5 je razgovarao u tunelu. Štafetna utrka je
izvedena za 80 sekundi, u devetoj dionici natjecatelj broj 9 spojio je 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, natjecatelj je u osmoj dionici 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 vršio je jedan natjecatelj. Štafetna utrka izvedena je 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 provukla spojnicu i cijev uz
pregradu.
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