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Pojištěny i§ou yšechny soutéže, ale... (
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Aby pořodoltel hosičských souiěží nečelil hrozbě, že.sgutěžící nebudou úrozově poiišrě_

niia--.ouou smlouvoú pro pojišiění úrazu elenú SH čt"ts, ie poiřebo splnit několik zó-

klodních povinností.

Pro řešení odškodnění případ-
ného úrazu v rámci smlouvy SH
ČVtS s HVP je rozhodující, zda
soutěž byla pořádána v souladu
s platnou směrnicí hasičských
sportovních soutěží, kterou vyda,
lo SH ČMS v roce 201l.

Aby pořa{atelé hasičských sou-

těží měli klidné svědomí, že budou
všichni soutěžící,6razové pojiště-
ni, a to již od místa srazu a až po
návrat, musí buď soutěž pořádat
dle této směrnice, nebo k soutěži
vydat propozice soutěže, ve kte-
rých se odkážou na smérnici spor-

tovních sorrtěží sdružení a uve-
dou případné odlišnosti, například
změnu v použití hadic, např. hadi
ce 865 nebo že požbníútok bude
zakončen hašením ze žebiíku,

a případně i to, že na soutěži ne-

bude používán přetlakový venti1.
Také netradiční soutěže, kte-

ré nemají s požárním sportem nic
společného, například veselé sou-
těže, silové soutěž, soutěže ve vy-
proštbvání apod., aby byly pojiště-
ny, musí se pořádat dle výše uve-
dené směrnice hasičských soutě-
ží Sdružení hasičů Cech, Mora-
vy a Slezska. Tato směrnice to-
tiž neřeší jen podmínky plnění
-disciplín požárního sportu, ale
i jiných typů soutěží pořádaných
organizačními jednotkami SH
ČMS. Protože jiné typy soutěží
ve směrnici nemají podrobně sta-

novena pravidla, aby soutěž na-
plňovala podmínky rámcové po-
jistné smlouvy uzavřené sdruže-

l ním, musí rnít pravidla popsána
: v propozicích sor.ltěŽe vydaných
: pořádajícím sborem a musí vychá-
; zgt ze zásad uvedených ve směr-

; nici h4sičských soutěží. Zatěchto
i podmínek se pojištění vztahuje na
: všechny typy soutěží,
, Po.|ištění se všakvztahuje jenna
': ,útaz solltěžících. Na ostatní ško-
: dy, napříkladúraz divákůči škodu
i na věcech jiných účastníků, kierá
i vznikla nepozorností pořadatelů,
, je možné se připojistit na tzv. od-
, povědnost. Ve směrnicích hasič-

skÝch soutěží ie dokonce uvedena
, pouinnort pojiitit soutěže naodpo-
: vědnost za škodu nazdra.ví a škodu

: na majetku v min částce 200.000
] Kč. Tato pojistka u Hasičská vzá-
, jemné pojišťovny stojí 350 Kč.
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