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Priručnik za obuku 
vatrogasnih sudaca



Za pripremu ovog materijala koristio 
sam 



Upute za izvođenje vježbe s 

brentačama i štafete utrke 

na 400 metara 



Natjecateljsko odjeljenje sastoji se od najmanje 9 članova 

natjecateljskog odjeljenja pomlatka u muškoj i ženskoj kategoriji u 

dobi od 6 do navršenih 12 godina

Na natjecanju pomlatka mogu nastupiti natjecatelji mlađi od 6 

godina s time da im se kod obračuna upisuje 6 godina

Članovi moraju biti odjeveni u istovrsnu odjeću (odora vatrogasne 

mladeži, trenirka ili hlače s majicom), obuveni u cipele ili športsku 

obuću i označeni natjecateljskim oznakama s brojevima   

Sastav natjecateljskog odjeljenja

Natjecateljske oznake 

76 983 4 521



godina rođenja Datum Starost:

2001
Od 01.01. do 22. 09. 12

Od 23.09. do 31.12. 11

2002
Od 01.01. do 22.09. 11

Od 23.09. do 31.12. 10

2003
Od 01.01. do 22.09. 10

Od 23.09. do 31.12. 9

2004
Od 01.01. do 22.09. 9

Od 23.09. do 31.12. 8

2005
Od 01.01. do 22.09. 8

Od 23.09. do 31.12. 7

2006
Od 01.01. do 22.09. 7

Od 23.09. do 31.12. 6

2007 Od 01.01. do 31.12. 6

Za obračun godina mjerodavan je datum rođenja
Natjecanje 22. 09. 2013 godine

Godine starosti



Sva oprema potrebna za održavanje vatrogasnog natjecanja pomlatka mora biti 

osigurana i postavljena od strane organizatora.

Oprema koja je drukčija od propisane, kao ni pomagala vlastite proizvodnje ne smije 

biti prisutna na natjecanju.

Oprema na svim natjecateljskim stazama mora biti istovrsna.

Sprave i oprema za vježbu



Brentače tri komada s gumenom cijevi dužine 2 metra (cijev jedanput omotana oko 

brentače), mlaznica s usnacom promjera 4 mm zataknuta na predviđeno mjesto

Kanta šest komada za nošenje vode od 10 litara napunjena s 5 litara vode

Stalak za mete tri komada visine 1 metra

Limena kantica tri komada od 1 L prazna ili PET ambalaža 0,5 L puna vode

1
,0

0
 m



Staza za vježbu s preprekama
Nastup natjecateljske desetine
Rad sudačke komisije

Nastup natjecateljskog odjeljenja



Staza za vježbu s brentačama

Dionica broj I: od 0 do 10 m

Dionica broj II: od 10 do 12 m

Dionica broj III: od 12 do 15 m

Podjela na 3 staze

3 m
Staza I

3 m
Staza II

3 m
Staza III



Izvođenje vježbe 

s brentačama 



Pričuvni član
Pričuvni član se može zamijeniti samo prije natjecateljskog odbora “A”.

Ostaje izvan natjecateljskog terena

Natjecateljsko odjeljenje 
Natjecateljsko odjeljenje dolazi na teren u dvovrsnom stroju s voditeljem 
odjeljenja. 

Voditelj odjeljenja glavnom sucu prijavi nastup po ustaljenom tekstu, te odjeljenje 
postrojava u vrstu ispred crte starta i to po grupama od lijeva na desno.

Prva grupa natjecatelji s brojevima 1, 2 i 3 (prva staza)

Druga grupa natjecatelji s brojevima 4, 5 i 6 (druga staza) 

Treća grupa natjecatelja s brojevima 7, 8 i 9 (treća staza)



Natjecatelji  s  br. 1, 4, i 7:

Nakon zapovjedi GLAVNOG SUCA ili VODITELJA ODJELJENJA                                                 

“ ZA NAVALU PRIPREMI – PRIPREMA POZOR SAD”

Nakon toga voditelji grupe (natjecatelji s brojevima 1, 4 i 7) 

trče do brentače, odviju cijev i na brentači otvore poklopac 

koji moraju držati otvoren

Poklopac moraju držati otvoren dok ostala dva člana grupe 

naliju vodu iz obiju kanti



Nakon što je voda usipana iz obje kante voditelji grupa odlaze do crte od koje 
gađaju metu, izdaju zapovijed “VODA ili VODU”

Pripremi se za rušenje mete pri čemu ne smiju prijeći crtu (ako je prekorače, 
moraju se vratiti iza nje prije nego započnu gađati metu).

Natjecatelj  br. 1, 4 i 7:



Natjecatelj  br. 2 i 3, 5 i 6, 8 i 9
Članovi grupe (2 i 3), (5 i 6), (8 i 9) donose prvu kantu do brentače

Prazne kantu odlože (bace)

Odlaze po drugu kantu



Natjecatelj  br. 2 i 3, 5 i 6, 8 i 9
Članovi grupe (2 i 3), (5 i 6), (8 i 9)  donose drugu kantu do brentače

Prazne kantu odlože (bace)

Zajedno počnu pumpati vodu iz brentače,

Vježba je završena kada su sa stalka srušene sve tri mete

Nije bitno koliko je vode uliveno u brentaču, a koliko proliveno (to suci ne smiju kažnjavati). 
Važno je da su obje kante donesene i voda izlivena u brentače prije početka pumpanja.



Ocjenjivanje 

Polazni bodovi
vježba s 

preprekama



Početni bodovi za vježbu s brentačama
Negativni bodovi u vježbi s brentačama
Greške kod štafetne utrke
Neizvršen zadatak
Diskvalifikacija
Proučavanje postignutih bodova
Određivanje bodova kod bodovne jednakosti 
Žalbe na odluke sudaca



Svako natjecateljsko odjeljenje, s obzirom na ukupnu starosnu dob, 
dobiva određeni broj polaznih bodova.

Početni bodovi kod vježbe s brentačama

godine starosti početni pozitivni bodovi

54 - 62 500

63 – 71 498

72 - 80 496

81 - 89 494

90 - 98 492

99 - 108 490

natjecanje sa štafetnom utrkom 

broj polaznih bodova 
natjecanje bez štafetne utrke 

broj polaznih bodova 

godine starosti početni pozitivni bodovi

54 - 62 500

63 – 71 499

72 - 80 498

81 - 89 497

90 - 98 496

99 - 108 495



Negativni bodovi 

kod vježbe s 

preprekama



1.  Vrijeme za izvođenje vježbe:
za svaku sekundu izvođenja vježbe računa se 1 bod koji se oduzima od polaznih bodova , 1 
desetinka je desetinka boda

2.  Prijevremeni start (5 bodova):
ako bilo koji natjecatelj starta prije znaka za početak vježbe, odijeljenje dobiva opomenu.,

ako i nakon opomene neki od natjecatelja starta prije znaka za početak, upisuje se greška

3.  Razgovor za vrijeme rada (2 boda):
ako natjecatelji, uključujući i zapovjednika – voditelja grupe, za vrijeme izvođenja vježbe 
govore, za svaki razgovor, upit i odgovor bilježi se jedna greška 

zabrana se odnosi na vrijeme od početka vježbe pa sve dok odjeljenje ne dobije odobrenje za 
odstup s natjecateljskog terena.

4.  Nepravilan rad natjecatelja (2 boda):
ako se za vrijeme rada brentača prevrne 

ako bilo koji član pumpa vodu iz brentače prije nego je dana zapovijed “VODU!” (greška se 
bilježi po grupi)
ako natjecatelj ili grupa obavlja rad drugoga ili ako vrše radnju koja nije za njih određena



5. Nepravilan rad natjecatelja (5 bodova):
ako kantu s vodom ne nose oba člana

ako se do brentače ne donesu obje kante

ako se voda iz obje kante ne ulije u brentaču

ako natjecatelj koji gađa metu cijelim stopalom prekorači crtu s koje se gađa (nije greška 
ako se vrati natrag prije zapovijedi “VODU!”)

ako pumpanje vode iz brentače ne provode oba člana

6.  Rušenje mete druge grupe (10 bodova):
ukoliko natjecateljsko odjeljenje nije srušilo jednu od meta u obje vježbe, svrstava se na kraj 
rang liste



Štafetna utrka 

400 m s 

preprekama



Natjecateljski teren (mjere i oprema)
Nastup natjecateljskog odjeljenja



Podjela na 9 dionica:

75m

50m

150m200m

250m

300m

350m

150m

250m

300m

200m

350m 400/0m

175m

165m176m
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Nastup odjeljenja po dionicama:

1

2

3

456

7

8

9
50m

150m200m

300m

350m

150m

300m

200m

350m 400/0m

175m

165m176m



Sprave i mjerila u 1 dionici:

1 dionica od 0 metara do 50 metara.

Prva dionica pretrčava se slobodno bez prepreka sa mlaznicom u ruci , iza oznake od 50 metara  
broj 1 mora predati mlaznicu broju 2.

Sprave i mjerila 2 dionici:

2m
0,2m

0,35m

Greda:

Od 74m do 76m 
visina 0,35m, širina 0,2m, dužina 2m

2 dionica od 50 metara do 100 metara.

Na 75 metru nalazi se greda u sredini staze



Sprave i mjerila 3 dionici:
3 dionica od 100 metara do 125 metara je bez prepreka

Sprave i mjerila 4 dionici:

4 dionica od 125 metara do 150 metara je bez prepreka



Pregrada:

Na 175 m
visina 0,7m, širina 1,2 m

Prostor za provlačenje C cijevi 0,15 m

1,2m

0,70m

0,15m

Sprave i mjerila 5 dionici:
Peta dionica od 150 m do 200 metara

Na 165 i 176 metru nalazi se dvostruko motana tlačna “C” cijev 

Na 175 metru nalazi se drvena pregrada visine 70 cm od tla, širine 120 cm, s prolazom ispod 
pregrade visokim 15 cm 



6 dionica od 200 metara do 250 metara je bez prepreka

Sprave i mjerila u 7 dionici:

7 dionica od 250 metara do 300 metara je bez prepreka

Sprave i mjerila u 6 dionici:



Sprave i mjerila u 8 dionici:

8 dionica od 300 metara do 350 metara.

Kod oznake 315 metara nalazi se dvostruko motana tlačna cijev a kod oznake 325 metara 
nalazi se trodijelna razdjelnica (B/C-B-C)

Sprave i mjerila u 9 dionici:

9 dionica od 350 metara do 400 metara (cilj), je bez prepreka



Izvođenje 

štafetne utrke



Rad natjecatelja u 1 dionici:

Natjecatelj s brojem 1, dobivši od glavnog suca “D” mlaznicu kao štafetnu palicu, na startnoj crti 
čeka da sudac starter da znak za start  

Poslije znaka suca startera trči do oznake od 50 m i predaje “D” mlaznicu natjecatelju s brojem  2

Ova dionica je bez prepreka



Rad natjecatelja u 2 dionici:

Natjecatelj s brojem 2 u drugoj dionici prima mlaznicu, nastavlja trčati te na sredini dionice 
na oznaci od 75 po dužini staze trči preko grede 

Kad je prijeđe, nastavlja trčati do natjecatelja s brojem 3 i predaje mu mlaznicu



Greda se mora savladati po cijeloj njezinoj dužini

Mora se najmanje jednom nogom stati na gredu

U dužini grede ne smije se doticati tlo

Savladavanje grede:

greda 200cm



Rad natjecatelja u 3 dionici:

Natjecatelj broj 3 počinje trčati od oznake 100 metara, gdje je primio mlaznicu od natjecatelja 
broj dva i nastavlja trčati do 125 metara 

Kod oznake od 125 metara predaje mlaznicu natjecatelju broj 4

Ova dionica je bez prepreka



Rad natjecatelja u 4 dionici:

Natjecatelj broj 4 mora primiti mlaznicu od natjecatelja broj 3 na oznaci 125 metara  te 
nastavlja trčati do oznake 150 metara

Kod oznake 150 metara predaje mlaznicu natjecatelju broju 5.

Ova dionica je bez prepreka



Rad natjecatelja u 5 dionici:

Natjecatelj broj 5 počinje trčati na oznaci 150 metara i do oznake 165 metara gdje se nalazi tlačna  
“C” cijev 

Uzima jednu spojnicu i nastavlja trčati razvlačeći cijev do pregrade

Provlači spojnicu ispod ograde preskoči pregradu i nakon toga spaja dovučenu spojnicu na “C” 
cijev koja se nalazi na oznaci 176 metara

Kod oznake 200 metara predaje mlaznicu natjecatelju sa brojem 6



Rad natjecatelja u 6 dionici:

Natjecatelj broj 6 počinje trčati na oznaci 200 metara i do oznake 250 metara

Kod oznake 250 metara predaje mlaznicu natjecatelju sa brojem 7

Ova dionica je bez prepreka



Rad natjecatelja u 7 dionici:

Natjecatelj broj 7 počinje trčati na oznaci 250 metara do oznake 300 metara 

Kod oznake 300 metara predaje mlaznicu natjecatelju sa brojem 8

Ova dionica je bez prepreka



Rad natjecatelja u 8 dionici:

Natjecatelj s brojem 8 u osmoj dionici prima mlaznicu kod 300 metara

Nastavlja trčati do “C“ cijevi koja se nalazi na 315 metru

Uzima jednu spojnicu i razvlačeći cijev do 325 metra

Dođe do razdjelnice te na njen ulazni otvor spoji spojnicu cijevi koju je razvlačio i nastavi trčati 
do natjecatelja s brojem 9



Rad natjecatelja u 9 dionici:

Natjecatelj broj 9 mora primiti mlaznicu od natjecatelja broj 8 na oznaci 350 metara  te nastavlja 
trčati do oznake 400 metara

Kod oznake 400 metara prenosi mlaznicu kroz cilj

Ova dionica je bez prepreka 



Ocjenjivanje  

štafetne utrke 



Negativni bodovi štafetne utrke

1.  Vrijeme za izvođenje utrke 

Kod ručnog mjerenja upisuju se sekunde i desetinke sekunde

Kod elektronskog mjerenja upisuje se kompletno vrijeme sa stotinkama sekunde

2.  Prijevremeni start – 5 bodova 

Ako jedan ili više natjecatelja krenu prerano, štafetna utrka se zaustavlja i ponavlja se start

Ako isti natjecatelj ponovo prijevremeno starta, ponovo se zaustavlja utrka i upisuje se 
greška

3.  Nepravilna predaja mlaznice – 5 bodova

Ako se mlaznica ne preda prije savladavanja prepreke i ako mlaznica padne prilikom predaje,

4.  Nespojena spojnica ili jednim zubom spojena spojnica - 10 bodova
Nespojena spojnica po paru 10 negativnih bodova

5.  Nepravilno svladavanje prepreka ili nepravilno provedena radnja - 20 bodova

Ako se pravilno ne svlada neka od prepreka, ako se mlaznica baci preko prepreke ili se 
izgubi

6.  Prolazak kroz cilj bez mlaznice – 20 bodova

Ne prenošenje mlaznice preko ciljne linije od strane zadnjeg natjecatelja



Ocjenjivanje

Diskvalifikacija



Diskvalifikacija natjecateljske desetine  

Netočno navedeni podaci u dokumentaciji i članskim knjižicama.

Nedolično ponašanje jednog ili više članova kao i mentora natjecateljske desetine prema 
sucima.

Upotreba vlastitih sprava i opreme.

Namjerno smetanje drugim natjecateljima kod štafete 400-m sa preprekama.

Namjerno nastupanje na drugoj stazi nego što je to određeno od strane voditeljstva natjecanje.

Izmjena natjecatelja kod odlaska na drugu disciplinu.

Nije dozvoljeno postavljati pomoćne linije.

Diskvalifikaciju natjecateljske desetine može proglasiti voditelj natjecanja na otvaranju ili 
zatvaranu natjecanja.

Ako prvi natjecatelj starta tri puta prije znaka startera; ova odredba nije važeća pri 
elektronskom mjerenju;

Ako natjecatelji ne prenesu mlaznicu po natjecateljskoj stazi preko crte cilja;

Ako natjecatelj ne trči po označenoj stazi i ometa drugog natjecatelja;

Ako jedan od natjecatelja ne sudjeluje u trci;

Ako se mlaznica ne predaje od natjecatelja do natjecatelja;

Ako nastupi pričuvni član.



Ocjenjivanje
neizvršen 
zadatak



Neizvršen zadatak

Ukoliko natjecateljsko odjeljenje nije srušilo jednu od meta u obje vježbe, svrstava 
se na kraj rang liste  



Određivanje osvojenog 

mjesta kod bodovne 

jednakosti 



1. Vježba s preprekama bez negativnih bodova.

2. Postignuto vrijeme u vježbi s preprekama

3. Manji broj negativnih bodova

4. Štafeta bez negativnih bodova

5. Postignuto vrijeme na štafeti

6. Ako i nakon toga imamo bodovnu jednakost, rangiraju se na isto mjesto.



Napomene 

i

sporne situacije 



Napomene

Nije bitno koliko je vode uliveno u brentaču, a koliko proliveno (to suci ne smiju kažnjavati), 
važno je da su obje kante donesene i voda izlivena u brentače prije početka pumpanja

Voditelj odjeljenja određuje raspored natjecatelja za pojedine dijelove štafetne utrke

Voditelj natjecateljskog odjeljenja, nakon što dobije odobrenje od glavnog suca, rasporedi 
natjecatelje po dionicama po slobodnom izboru, ali redom od natjecatelja s brojem 1 
donatjecatelja s brojem 9

Natjecatelju se kod svladavanja prepreka ne smije pomagati

Nije greška ako natjecatelj ponovi svladavanje jedne od krivo svladanih prepreka

Nakon predaje mlaznice natjecatelju koji je predao mlaznicu nije dozvoljeno rukom gurati 
člana svog odjeljenja ni trčati usporedno s njim nakon predaje mlaznice

Nije greška ako natjecatelj jednom nogom prestupi preko uzdužne linije koja označava stazu

ako se mjerenje štefetne utrke izvodi elektronski, ručno mjerenje služi kao kontrolno i 
evidencija se vodi posebno.



Štafetna utrka se može ponoviti samo u slučaju:

ako jedan natjecatelj ometa drugoga, sruši ga ili ga odgura sa staze

ako dođe do oštećenja ili raspada prepreke na što natjecatelj nije utjecao

ako se utvrdi greška mjernog uređaja

Odobrenje za ponavljanje štafetne utrke daje voditelj natjecanja uz prethodnu konzultaciju s 
voditeljem štafetne utrke, sucima, kontrolorima i ciljnim sucem štafetne utrke

Voditeljstvo natjecanja može iz objektivnih razloga (vremenske prilike, oštećenje ili uništenje 
opreme i sl.) donijeti odluku da se štafetna utrka održi bez prepreka.



U slučaju neslaganja s odlukom sudačke komisije na vježbi ili štafetnoj utrci 
zapovjednik odjeljenja upućuje usmeni prigovor na suđenje kontroloru natjecanja.

Sporne situacije kontrolor natjecanja rješava odmah na stazi s glavnim sucem i 
zapovjednikom natjecateljskog odjeljenja.

U slučaju neslaganja s odlukom kontrolora natjecanja, zapovjednik odjeljenja 
može uputiti žalbu u pisanom obliku Voditeljstvu natjecanja. 

Sve pristigle žalbe moraju biti riješene do proglašenja rezultata.

Videosnimke se ne priznaju kod obrade žalbi. 

Odluka Voditeljstva natjecanja je konačna i na nju se ne može uputiti žalba.

Sporne situacije



Dužnosti sudaca 

u vježbi  s 

brentačama



Rad sudačke komisije:

sudac u komisiji ima stalnu funkciju koju ne mijenja

sudačka komisija za svaku stazu sastoji se od 2 sudaca i predsjednika sudačke komisije

kod suđenja pogreške sudac smije dirati spravu na kojoj se sudi pogreška tek kad je sve 
objašnjeno voditelju natjecateljskog odjeljenja u protivnom se ne sudi pogreška.

Sudac br. 1

Sudac br. 2

Glavni 
sudac

Voditelj 



Glavni  sudac:

prima prijavak od voditelja natjecateljskog odjeljenja

postavlja natjecatelje na startnu crtu

izdaje zapovijed “Za navalu pripremi! - Priprema, pozor sad“ za početak vježbe 
(umjesto izgovorene riječi „sad“ može dati start zviždaljkom - zapovijed za početak 
vježbe može izdati i voditelj natjecateljskog odjeljenja)

mjeri vrijeme izvođenja vježbe

prati ispravnost rada prve grupe (lijeva strana)

zajedno s ostalim sucima u prisutnosti zapovjednika odjeljenja na završetku vježbe 
ocjenjuje ispravnost rada i piše bodovnu listu

daje odobrenje odjeljenju za napuštanje natjecateljskog terena 

Za vrijeme vježbe glavni sudac stoji na lijevoj strani terena na visini 2-3 metra ispred 
startne crte, a nakon starta odlazi do crte odakle se gađa meta.



Rad suca broj 1:

mjeri vrijeme izvođenja vježbe

prati ispravnost rada druge grupe (u sredini) 

zajedno s glavnim sucem i sucem br. 2 ocjenjuje ispravnost natjecatelja u vježbi

Na početku i završetku vježbe stoji na lijevoj strani natjecateljskog terena u ravnini 
crte odakle se gađa meta 

Rad suca broj 2:

mjeri vrijeme izvođenja vježbe

prati ispravnost rada treće grupe (desna strana) i 

zajedno s glavnim sucem i sucem br. 1 ocjenjuje ispravnost natjecatelja u vježbi

Na početku i na završetku vježbe stoji na desnoj strani natjecateljskog terena u ravnini crte 
odakle se gađa meta. 



Dužnosti sudaca

u

štafetnoj utrci 



Rad sudačke komisije:

Suci na štafeti utvrđuju dali sudjeluje svih 9 natjecatelja

Dali su natjecatelji pravilno raspoređeni po dionicama

Pravilnost primopredaje štafete

Brinu o nesmetanom toku utrke

Mlaznica može biti nošena, od strane natjecatelja, na bilo koji način osim u 
ustima. 



Nastup odjeljenja po dionicama:
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Rad glavnog suca:

daje dozvolu sucu starteru za početak utrke

mjeri vrijeme izvođenja štafetne utrke

sastavlja bodovnu listu kada dobije izvješća ostalih sudaca

sudjeluje u razrješavanju spornih odluka zajedno sa sucima i kontrolorom suđenja

natjecateljskom odjeljenju odobrava napuštanje natjecateljskog terena

kod izvođenja štafetne utrke glavni sudac stoji na cilju

Rad suca mjerioca vremena:

zajedno s glavnim sucem mjeri vrijeme izvođenja štafetne utrke

pomaže glavnom sucu prikupljati izvješće ostalih sudaca

sudjeluje u sastavljanja bodovne liste za štafetnu utrku

prati i ocjenjuje rad natjecatelja u zadnjem dijelu staze

kod izvođenja štafetne utrke sudac mjerilac vremena stoji na cilju.Izdaje zapovijed za start 
prvog natjecatelja



Rad suca startera:
prvom natjecatelju predaje mlaznicu i priprema ga za start

izdaje na uobičajeni način zapovijed za početak štafetne utrke

kod izvođenja štafetne utrke sudac starter stoji na početku staze, malo lijevo od startne crte i 
otuda daje zapovijed za početak utrke.

Rad suca broj 1:
prati raspoređivanje natjecatelja na stazi

Izvješćuje glavnog suca o ispravnosti rasporeda natjecatelja i spremnosti za početak utrke

o uočenim greškama izvješćuju glavnog suca nakon završetka utrke

stoji na sredini druge dionice i prati rad natjecatelja u prvoj, drugoj i trećoj dionici, a posebno 
prati kako natjecatelj s brojem 2 savladava gredu.



Rad suca broj 2:
prati raspoređivanje natjecatelja na stazi

izvješćuje glavnog suca o ispravnosti rasporeda natjecatelja i spremnosti za početak utrke

o uočenim greškama izvješćuju glavnog suca nakon završetka utrke

stoji na sredini pete dionice i prati rad natjecatelja u četvrtoj, petoj i šestoj dionici, a posebno 
prati kako natjecatelj s brojem 5 savladava pregradu

Rad suca broj 3:
prati raspoređivanje natjecatelja na stazi

izvješćuje glavnog suca o ispravnosti rasporeda natjecatelja i spremnosti za početak utrke

o uočenim greškama izvješćuju glavnog suca nakon završetka utrke

stoji na sredini osme dionice i prati rad natjecatelja u sedmoj, osmoj i devetoj dionici, a 
posebno prati natjecatelja s brojem 8 prilikom spajanja “C” cijevi na razdjelnicu



Obračunski odbor A
Obračunski odbor B
Obračunski odbor C

Obračunski odbori



Obračunski odbor A:

Prijemni odbor nalazi se na ulazu u natjecateljski teren. 
Sastoji se od voditelja prijemnog odbora A te potrebnog broja 
sudaca zaduženih za:
Provjeru potrebnih uvjeta za nastup na natjecanju
Provjera dokumentacije
Provjera članskih isprava
Provjera opreme  
Unos pričuvnog člana u dokumentaciju



Obračunski odbor B:

Nalazi se u posebnim prostorijama koje su određene od strane 
voditeljstva natjecanja
Sastoji se od voditelj obračunskog odbora i potrebitog broja 
sudaca zaduženih za: 
Provjera unešenih podataka u bodovne liste
Računanje postignutih bodova
Sastavljanje rang lista
Ispunjavanje diploma
Ovjeravanje u članskim knjižicama o nastupu na natjecanju
Pripremanje proglašenja rezultata, podjela članskih knjižica, rang 
lista i diploma.



Obračunski odbor C:

Nalazi se u neposrednoj blizini štafetne utrke 400 m s 
preprekama.
Sastoji se od voditelja obračunskog odbora i potrebnog broja 
sudaca zaduženih za 
Provjeru uvjeta za nastup na štafeti
Provjera potrebne dokumentacije
Provjera članskih knjižica
Provjera opreme
Unos pričuvnog člana u potrebnu dokumentaciju.




