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NAVODILA ZA PRAKTIČNO TEKMOVANJE ČLANOV
DRUŠTEV

MLADI GASILEC 2014:

1. ZBIJANJE TARČE (mlajša in starejša ekipa):

Po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin,
letnik 2013, stran 35

Sestava tekmovalne enote:
Vajo z vedrovko izvaja tekmovalna enota treh tekmovalcev.

Orodje in oprema za vajo:
Za izvedbo vaje z vedrovko je potrebna naslednja oprema:

• vedrovka z gumijasto cevjo, dolžine 2m - 1 kos
• vedro, volumna 10 l ,  v katerih je po 5 l vode - 2 kosa
• stojalo za tarčo, višine 1 m - 1 kos
• tarča, pločevinasta ali plastična, volumna 1 l - 1 kos

Opis tekmovalnega prostora:
Vaja se izvede na tekmovalnem prostoru velikosti 4 m x 15 m. Vse oznake v
prostoru morajo biti vidne. 
Prostor je razdeljen v eno dolžinsko stezo, široko 4 m, ki je označena s štirimi
linijami:

• prva linija je startna črta; na njej sta postavljeni dve vedri; vedra imajo
oznako 5 l, do katere je nalita voda; vedra si tekmovalci pripravijo sami;

• druga  linija  je  oddaljena  10  m od  startne  črte;  na  njej  je  postavljena
vedrovka z enkrat ovito cevjo okoli telesa vedrovke;

• tretja linija je ognjena črta in je oddaljena 12 m od startne črte;
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• četrta linija je oddaljena 15 m od startne črte; na njej je postavljeno stojalo
s tarčo.

IZVEDBA VAJE: 
Po izdanem povelju predsednika ocenjevalne komisije - »Pozor – zdaj« - teče 
vodja skupine k vedrovki, odvije cev, odpre pokrov vedrovke (vrstni red ni 
pomemben) in se postavi pred ognjeno črto v položaj za gašenje. Nato izda 
povelje: »Voda!«

Če izda vodja skupine povelje »Voda« že pri vedrovki, ko je opravil vse delo pri
vedrovki  (vključno  pridrževanje  pokrova),  ni  napaka,  tudi,  če  se  kasneje
premakne do ognjene črte. Vodja skupine se lahko postavi pred ognjeno črto
takoj po opravljenem delu pri vedrovki, lahko pa tudi pridržuje pokrov vedrovke
med zlivanjem vode.

Nato tekmovalci v čim krajšem času skušajo podreti tarčo, pri tem pa ognjene
črte  ne  smejo  prestopiti  s  celim  stopalom.  Ni  napaka,  če  tekmovalec  pred
izdanim poveljem »Voda« prestopi ognjeno črto in se še pred izdanim poveljem
vrne pred njo.

Istočasno odneseta druga dva tekmovalca eno vedro do vedrovke in vodo zlijeta
v vedrovko. Če po zlivanju v vedrovko ostane v vedru kaj vode, to ni napaka.
Mora pa biti  aktivnost zlivanja jasno nakazana. Zlivanje vode je dovoljeno pri
vedrovki in ne z razdalje, sicer se to oceni kot »nepravilno delo«.

Vedro nosita oba tekmovalca skupaj. Nato se oba vrneta po drugo vedro z vodo,
ga prineseta do vedrovke in vodo zlijeta v vedrovko. Tudi to vodo zlivata oba
tekmovalca  skupaj.  Vodo  morata  tekmovalca  zlivati  ob  odprtem  pokrovu
vedrovke, sicer se to oceni z napako »nepravilno nošenje veder«. Ni napaka, če
je na začetku zlivanja pokrov vedrovke odprt in ga je nato curek vode zaprl tako,
da  sta  del  vode  zlila  preko  zaprtega  pokrova.  Pomembno  je,  da  je  pokrov
vedrovke odprt  na  začetku zlivanja  vsakega vedra.  V  primeru,  da  se  pokrov
vedrovke zapre, ga lahko odpre katerikoli član skupine.

Prazni vedri odložita v svoji tekmovalni stezi. Vedro je potrebno odložiti tako, da
stoji pokonci. Na povelje vodje skupine »Voda« (povelje je glasno) pričneta oba
tekmovalca, ki sta v skupini,  skupaj potiskati bat, vodja skupine pa s curkom
meri v tarčo.

Vaja je končana, ko je s stojala zrušena tarča. 

Odstop tekmovalcev je dovoljen le na povelje predsednika ocenjevalne komisije.

OCENJEVANJE VAJE

Vajo ocenjujejo dva sodnika, ki imata opravljen izpit za sodnika gasilskošportnih
disciplin in opravljeno preverjanje za sodnike.

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-
-

NT

Nepravilen start:
• če tekmovalec starta, preden je bil dan znak za start.

5 NT
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Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):
• če  tekmovalci  med  vajo  govorijo,  za  vsako  govorjenje

posameznika.

2 NT

Nepravilno nošenje veder (po napaki):
• če vedra z vodo ne nosita oba tekmovalca,
• če iz obeh veder ne zlijeta vode v vedrovko,
• če zlivata vodo preko zaprtega pokrova vedrovke.

5 NT

Prevrnitev vedrovke (po primeru):
• če se med vajo vedrovka prevrne – tudi, če jo tekmovalec

pobere.

2 NT

Prevrnjeno vedro (po primeru):
• če se med vajo vedro prevrne - tudi,  če ga tekmovalec

pobere.                                           

2 NT

Prestop ognjene črte (po napaki):
• če tekmovalec s celim stopalom prestopi ognjeno črto (ni

napaka, če tekmovalec prestopi ognjeno črto, pa se vrne
nazaj, preden izda povelje »Voda«).

5 NT

Prehitro potiskanje vode: 
• če tekmovalca pričneta potiskati bat vedrovke pred 

poveljem »Voda«.

2 NT

Nepravilno delo (po napaki):  
• če tekmovalec vajo opravi drugače, kot je to določeno v 

opisu vaje, razen, če se nekaj točkuje pod drugo točko;
• če tekmovalec ali skupina opravi delo drugega oz. delo, ki

ni v pravilih predpisano za določenega tekmovalca.

5 NT

Če tekmovalci niso zrušili tarče: 30 NT

2. ŠTAFETNO VEZANJE VOZLOV:

Za obe skupini priporočamo elektronsko merjenje!
MLAJŠA EKIPA:
Vsak  izmed  treh  članov  ekipe  si  izbere  po  en  vozel  (prvi  član  ekipe  dela
jamborski  vozel,  drugi  član  ekipe  tkalski  vozel,  tretji  član  ekipe  pa  tesarski
vozel). Vsak član dela drug vozel, brez žreba. Na ciljni črti je postavljeno stojalo z
vrvjo (3x), dolgo 2 m, premera 8 mm, s katero tekmovalec izdela vozel. Vrvi
visijo na drogu stojala. Uporabi se stojalo za vezanje vozlov (PGŠTD, letnik 2013,
stran 62, slika 18).

Člani ekipe se postavijo za startno linijo (glej skico vaje). Na sodnikov znak steče
prvi tekmovalec do stojala in izdela jamborski vozel. Steče nazaj do starta. Če je
član ekipe prečkal start in je drugi član že stekel v polje, prvemu članu ekipe ni
dovoljeno svojega vozla več popravljati. Isto velja za vse nadaljnje primere. Vsak
naslednji  tekmovalec  lahko  starta  šele  potem,  ko  je  predhodni  tekmovalec
pretekel startno linijo. Drugi tekmovalec izdela tkalski vozel in se vrne do startne
linije.  Tretji  tekmovalec  izdela  tesarski  vozel.  Naloge  je  konec,  ko  tretji
tekmovalec prečka startno - ciljno linijo in ko se vsi trije tekmovalci postavijo v
položaj  mirno za  startno -  ciljno  črto  s  pogledom na vozle.  Vozli  morajo  biti
obvezno narejeni na stojalu (okoli droga) v označenem prostoru. Vozli se vežejo
v desnih treh prostorih, kakor je razvidno iz slike v nadaljevanju.
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Ekipa ima na  voljo  60 sekund.  Po  tem času morajo  zaključiti  z  delom.  Če v
predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, prejme ekipa 60 negativnih točk in po
10  negativnih  točk  za  vsak  neizdelan  vozel,  kar  pomeni  tudi  v  primeru,  če
tekmovalec  ne  pristopi  k  izdelavi  vozla.  Vrvi  si  tekmovalci  pripravijo  sami,
vendar v skladu z opisom naloge.

STAREJŠA EKIPA:
Na ciljni črti je postavljeno stojalo z vrvjo (3x), dolgo 2 m, premera  8 mm, s
katero  tekmovalec  izdela  vozel.  Vrsto  vozla  tekmovalci  izžrebajo tik  pred
pričetkom. Član ekipe izdela tisti vozel, ki ga izžreba. Vrvi visijo na drogu stojala.
Uporabi se stojalo za vezanje vozlov (PGŠTD, letnik 2013, stran 62, slika 18).

Člani  ekipe  se  glede  na  žreb  postavijo  za  startno  linijo  (glej  skico  vaje).  Na
sodnikov znak steče prvi tekmovalec do stojala in izdela jamborski vozel. Steče
nazaj do starta. Če je član ekipe prečkal start in je drugi član že stekel v polje,
prvemu članu ekipe ni dovoljeno svojega vozla več popravljati. Isto velja za vse
nadaljnje  primere. Vsak  naslednji  tekmovalec  lahko  starta  šele  potem,  ko  je
predhodni  tekmovalec  pretekel  startno  linijo.  Drugi  tekmovalec  izdela  tkalski
vozel in se vrne do startne linije. Tretji tekmovalec izdela tesarski vozel. Naloge
je  konec,  ko  tretji  tekmovalec  prečka  startno  -  ciljno  linijo  in  ko  se  vsi  trije
tekmovalci postavijo v položaj mirno za startno - ciljno črto s pogledom na vozle.
Vozli morajo biti obvezno narejeni na stojalu (okoli droga) v označenem prostoru.
Vozli se vežejo v desnih treh prostorih, kakor je razvidno iz slike v nadaljevanju.

Ekipa ima na  voljo  60 sekund.  Po  tem času morajo  zaključiti  z  delom.  Če v
predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, prejme ekipa 60 negativnih točk in po
10  negativnih  točk  za  vsak  neizdelan  vozel,  kar  pomeni  tudi  v  primeru,  če
tekmovalec  ne  pristopi  k  izdelavi  vozla.  Vrvi  si  tekmovalci  pripravijo  sami,
vendar v skladu z opisom naloge. 

OCENJEVANJE:

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-
-

NT

Vsak nepravilen vozel: 10 NT
Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 2 NT
Ponovno vezanje vozlov po predani štafeti (po tekmovalcu): 10 NT
Prehiter start (po tekmovalcu): 5 NT
Vozel izdelan izven mesta za navezavo (mlajši, starejši): 10 NT

Pri hkratnem startu vseh treh tekmovalcev sodnik le te ustavi in jih
opozori, da se vaja izvaja štafetno. V kolikor tekmovalci hkrati startajo
drugič, se ekipo diskvalificira. 
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POSTAVITEV TEKMOVALIŠČA

JAMBORSKI VOZEL TKALSKI VOZEL TESARSKI VOZEL

Jamborski vozel je pravilno navezan tudi
takrat, ko oba konca vrvi visita pod drogom!

3. IZBIRA GASILNIKA:
Starejša ekipa

• Sestava tekmovalne enote:
       Vajo Izbira gasilnikov izvaja tekmovalna enota treh tekmovalcev.

• Orodje in oprema za vajo:
 stojalo za odlaganje orodja in opreme (PGŠTD 2013, stran 62, slika

17).
 slike,  ki  označujejo  vrste  požara  (gorenje  lesa,  gorenje  bencina,

gorenje plina, gorenje električne naprave – PGŠTD 2013, stran 176,
slike 79, 80, 81, 82).

 slike, ki označujejo vrste gasilnikov (S-6, CO25, V-9 ali vedrovka). 
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• Opis tekmovalnega prostora:

Vaja se izvede na tekmovalnem prostoru, kjer je postavljeno stojalo za 
odlaganje orodja in opreme, na katerem so obešene slike, ki označujejo 
vrsto požara. Tekmovalna proga je široka 3 m in dolga 10 m. Na začetku 
tekmovalne proge je zarisana startna črta. 

• Nastop tekmovalne enote:

Pred začetkom vaje so tekmovalci postavljeni na startni črti. Glavni sodnik
jim razdeli slike z vrstami gasilnikov. Po znaku za start tekmovalci stečejo
do stojala, si ogledajo slike z vrstami požarov, odložijo sliko z gasilnikom na
ustrezno mesto in se pred stojalom postavijo v položaj mirno. Za gašenje
električne naprave se uporablja gasilnik CO25; za plin in vnetljive tekočine
gasilnik CO25 ali  gasilnik S-6; za gašenje lesa gasilnik V-9 ali  vedrovka.
Table,  ki  ponazarjajo  vrste  požara,  menja  sodnik  poljubno,  neposredno
pred začetkom vaje.
Vaja je končana, ko vsi trije tekmovalci stojijo mirno.
Po končani vaji morajo biti vse tri slike (požari) pokrite z gasilnikom!
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OCENJEVANJE VAJE:

Vajo ocenjujeta dva sodnika, ki imata opravljen izpit za sodnika gasilskošportnih 
disciplin in opravljeno preverjanje za sodnike. Sodnika ocenjujeta pravilnost 
postavljenih slik, kot je opisano v knjižici PGŠTD 2013 (stran 199).

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-
-

NT

Nepravilna uporaba gasilnika (za vsak primer): 10 NT
Govorjenje med vajo (za vsak primer): 2 NT

4. MET VRVI V KROG:
Mlajša ekipa

• Sestava tekmovalne enote:
Metanje vrvi v krog izvaja tekmovalna enota treh tekmovalcev.

• Orodje in oprema za vajo:
 vezalna vrv - 3 kosi

Opis tekmovalnega prostora:
• prva linija, ki je mejna linija; nanjo tekmovalec položi vezalno vrv, ki si jo je

predhodno sam zložil;
• krog premera 1,5 m, katerega središče je od prve linije oddaljeno 5 m.

Nastop tekmovalne enote:
Ko  tekmovalna  enota  pride  na  tekmovalni  prostor,  prosi   predsednika
ocenjevalne komisije, da jim dovoli, da si pripravijo vsak svojo vezalno vrv (držijo
jih v roki).  Nato se postavi prvi  tekmovalec na mejno črto in počaka, da mu
predsednik  ocenjevalne  komisije  dovoli,  da  vrže  vrv  v  krog.  Ko  je  prvi
tekmovalec vrgel vrv, sodniki ocenijo met in vrv odstranijo. Po istem postopku
vržeta vrv še ostala dva tekmovalca.
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OCENJEVANJE VAJE

Vajo ocenjujeta dva sodnika, ki imata opravljen izpit za sodnika gasilskošportnih
disciplin in opravljeno preverjanje za sodnike.

Tekmovalec  s  torbico  ni  zadel  začrtanega  kroga  (za  vsakih
začetnih 0,5 m oddaljenosti torbice od zunanjega roba kroga –
meri se od mesta, kamor je torbica prvič padla):

1 NT

Tekmovalec je prestopil mejno črto s celim stopalom, preden je
torbica padla na tla:

2 NT

Če tekmovalec pri metu vrvi konec vrvi, ki jo drži v roki, spusti
(vrže) skupaj s torbico proti začrtanemu krogu – tekmovalec ne
drži konca vrvi v roki:

16 NT

Govorjenje med vajo (za vsak primer): 2 NT

Negativne točke vseh treh tekmovalcev se seštevajo.
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TEORETIČNI DEL:

5. PREVENTIVNI PISNI TEST

Preventivni pisni test pišejo vsi člani ekipe posamično. Vprašanja za preventivne
teste  so  priloga  razpisa.  Izmed  nabora  vprašanj  bo  sestavljen  test,  v  obliki
odgovorov a, b, c, ki bo vseboval 8 vprašanj za vsako skupino.

OCENJEVANJE:

Vsak nepravilen odgovor: 1 NT

Negativne točke vseh treh tekmovalcev se seštevajo!

6. TEST IZ PRVE POMOČI

Test iz prve pomoči pišejo vsi člani ekipe skupaj. Vprašanja iz prve pomoči so
priloga  razpisa.  Izmed  nabora  vprašanj  bo  sestavljen  test,  ki  bo  vseboval  5
vprašanj. Odgovori na vprašanja za obe skupini bodo v obliki odgovorov a, b, c. 

OCENJEVANJE:

Vsak nepravilen odgovor: 1 NT


