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PVA EXPO PRAHA23.–25. 5. 2023

1. Měří se celkový čas provedení předepsaných úkonů  
od startu až po dokončení posledního úkonu.

2. Hodnotí se těsnost všech spojů a dodržení daných 
rozměrů jednotlivých částí přípojky. V případně netěsnosti 
spoje se k výslednému času připočítá 120 trestných vteřin 
za jeden spoj.

3. V případě nedodržení požadovaného rozměru jednotlivých 
částí přípojky bude za každých započatých 10 mm  
k výslednému času připočítáno 60 trestných vteřin.  
Povolená tolerance nepřesného rozměru je 10 mm.

4. Hodnotí se provedení kolmosti odbočky k ose potrubí.  
Povolená tolerance je ± 5°. Při nedodržení tolerance bude  
za danou navrtávku k výslednému času připočítáno  
90 trestných vteřin.

5. U montáže tvarovek a OV se hodnotí úplnost spoje (šrouby, 
matice a podložky) a dostatečné dotažení spoje. Při  
nedotažení nebo neúplnosti spoje, bude k výslednému  
času připočítáno 10 trestných vteřin za jednu sadu šroubu.

6. Při výměně potrubí bude dodatečně vyhodnoceno provrtání 
potrubí – dovrtání otvorů. Otvory musí být vrtány vrtákem 
o průměru 23,5 mm. V případě nedovrtání nebo menšího 
průměru otvoru než 23,5 mm v potrubí bude výsledný čas 
družstva zatížen 180 trestnými vteřinami.

7. Při neprovrtání potrubí (neteče voda) je družstvo diskvali-
fikováno za nesplnění úkolu bod C propozic 17. vodárenské 
soutěže zručnosti.

8. Při špatně nainstalovaném vodoměru ve vodoměrném  
držáku bude k výslednému času družstva připočítáno  
180 tresných vteřin.

9. Při neprovedení proplachu po navrtání potrubí bude  
k výslednému času připočítáno 60 trestných vteřin .

10. Při neprovedení proplachu - bod F propozic 17. vodárenské 
soutěže zručnosti, po sestavení přípojky bude k výsled-
nému času připočítáno 60 trestných vteřin.

11. Za jednotlivé poničení jakéhokoliv druhu výrobku (mimo 
navrtávací soupravy) se k výslednému času družstva 
připočítá 60 trestných vteřin.

12. Při nedokončení jakéhokoliv předepsaného úkonu A-E,G  
z propozic 17. vodárenské soutěže zručnosti dojde  
k diskvalifikaci družstva.

13. V případě nesplnění požadavků z hlediska BOZP se  
k výslednému času družstva připočítají trestné vteřiny  
a to za:  
• nevybavení a nepoužití ochranného oděvu (blůza,  
    kalhoty a v případě nepříznivého počasí bunda)  
    = 60 trestných vteřin
• nevybavení a nepoužití ochranné obuvi  
    = 60 trestných vteřin
• nevybavení a nepoužití ochranné přilby  
    = 60 trestných vteřin
• nevybavení a nepoužití ochranných rukavic  
    = 60 trestných vteřin
• nevybavení a nepoužití výstražné ochranné vesty  
    = 60 trestných vteřin
• nevybavení a nepoužití ochranných brýlí  
    = 60 trestných vteřin
Hodnotí se jednotlivec (to znamená, že v případě nesplnění 
u obou soutěžících se počet trestných vteřin násobí).

14. Při pozitivní dechové zkoušce na alkohol bude soutěžní 
družstvo diskvalifikováno.

15. V případě nepovoleného vstupu na polygon, jak 
soutěžících, tak i ostatních osob dané společnosti, bude 
výsledný čas soutěžícího družstva zatížen 120 trestnými 
vteřinami.

16. Při použití individuálně upraveného nebo nevhod-
ného navrtávacího přístroje, bude k výslednému času 
soutěžícího družstva připočítáno 120 trestných vteřin.

17. Za jakoukoliv manipulaci nebo provádění přípravných 
montáží na jednotlivých výrobcích na soutěžním polygonu 
během přípravných 5 minut před zahájením soutěže, bude  
k výslednému času soutěžícího družstva připočítáno  
30 trestných vteřin.
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