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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13277-8:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 162 Ochranné oděvy
včetně ochrany rukou a paží a záchranných vest, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní
v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským
sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou
součástí tohoto dokumentu.

EN 13277 se společným názvem Ochranné prostředky pro bojové sporty sestává z těchto
samostatných částí:

–    Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

–    Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártů, holení a předloktí

–    Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu

–    Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy

–    Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha

–    Část 6: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče prsou pro ženy

–    Část 7: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče na ruce a chodidla

–    Část 8: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče obličeje na karate

V souladu s vnitřními předpisy CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky
Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie,
Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska,
Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka,
Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Chrániče obličeje na karate jsou individuálními prvky ochranných prostředků pro ochranu horní části
obličeje: nosu, lícních kostí, obočí, spánků a očí při karate.

Jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoký stupeň bezpečnosti v případě náhodného kontaktu při
karate. Tvrdé a nekontrolované údery na obličej mohou způsobit vážné úrazy.



1 Předmět normy
Tato evropská norma specifikuje dodatečné zkušební metody a požadavky na chrániče obličeje, které
se používají při karate.

Tato evropská norma se nevztahuje na jiné sportovní vybavení a chrániče kromě chráničů obličeje
pro karate, protože zkušební metody a požadavky pro chrániče obličeje při karate jsou velmi
specifické a nevyhovují charakteristikám ochrany obličeje pro jiné sporty.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


