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POTREBNA OPREMA

1x = MB

4x = A-sesalne cevi

3x = B-tlačne cevi 20 m, s cevnimi nosilci (+/- 2 %)

9x = C-tlačne cevi 15 m, s cevnimi nosilci (+/- 2 %)

3x = ročnik C-z zasunom 

1x = trojak BCBC, z ventili (s prehodno spojko B→C)

POTREBNA  OPREMA

20 m 15 m



- predpisana delovna obleka,

- enotno opremljeni s gasilska čelado,

- enotno opremljeni s delavnim pas s karabinom,

- obuti v škornje ali cestne čevlje iz usnja ali umetne mase,

- zaščitne rokavice rokavice ali rokavice s usnjenim dlančnim delom.

Obuvalo mora biti temne barve. Priporočljiva je obutev, ki oprijema gležnje.  

OSEBNA OPREMA



OCENJEVALNA KOMISIJA

Ocenjevalna komisija:

- predsednik

- sodnik št. 1

- sodnik št. 2

- sodnik št. 3

- sodnik št. 4

- sodnik št. 5

- sodnik št. 5

Rezervna ocenjevalna komisija:

- sodniki se menjajo, ko nastopa enota iz

njihove regije

- za  nadzor je odgovoren preds.  oc. komisije



POSTAVITEV PROGE



Povelje desetarjaMERJENJE ČASA VAJE

Uradni čas vaje, je povprečni izmerjen čas:

-Predsednika ocenjevalne komisije

-sodnika št. 1

-sodnika št. 2

Neuradno bo tudi elektronsko merjenja časa vaje:

-Predsednik ocenjevalne komisije,  START/STOP



V kolikor predsednik OK ugotovi, da tekmovalci med izvajanjem povelja:

-ne stojijo mirno,

-ali / in se z obema stopaloma več ne dotikajo črte.

Predsednik OK, ukrepa:  (posamezen start)

- ekipo ustavi, opomni in ji da še eno možnost ponovitve,

- pri ponovnem prehitrem startu, ekipa nadaljuje delo in prejme napako „prehiter start“  1X

POTAVITEV  MED  IZDAJO POVELJA:  „ … V NAPAD“



V-2 dvigne sesalni vod, na levi strani, na sredini druge sesalne cevi. 

Gledano v smeri napada

VEZANJE  SESALNEGA VODA

Povelje: “sesalne cevi veži”



V-2 dvigne sesalni vod, na levi strani, na sredini druge sesalne cevi. 

Gledano v smeri napada

VEZANJE  SESALNEGA VODA

Povelje: “sesalne cevi veži”



SESALNI VOD – posebnosti 

- V kolikor je  med sesanjem spetega sesalnega voda, tekmovalci popravljajo spoje

(spoji ne tesnijo) enega ali  več spojev:

se to oceni kot “odpeta spojka” samo 1 X (krat),



SESLANI VOD – posebnosti

- Sesalni koš v vodo drži C-2 (poljubno dolgo)



SESALNI VOD – posebnosti 

V kolikor  pride do odpete spojke na sesalnem vodu po padcu tarč 

/C2 zapusti  sesalne cevi)/, to ni napaka.  



SESALNI VOD – posebnosti 

- če je med sesanjem  sesalni koš odpet ali pol zapet, se to oceni kot

“odpeta spojka”,



Rezervne cevi in omejevalec tlaka so pravilno odložene.

Po podiranju tarč (premik napadalne cevi zaradi prehoda vode) pa več niso,  

se to ne oceni kot napaka.

POLAGANJE 1. IN 2. NAPADALNEGA CEVOVODA



Pri prvi C – cevi    (mokri del Napadalci in Vodarji),

Se ne ocenjuje krajšanja

V kolikor  v nadaljevanju  vaje  se spoj med prvo in drugo C-cevjo

premakne v smeri napada, zaradi premalo razvite prve cevi. 

se ocenjuje „vlečenje razvitih cevi“

POLAGANJE 1. IN 2. NAPADALNEGA CEVOVODA                      



Izdajanje povelja:  N-1„Prvo vodo“,      V-1: „Drugo vodo“

(izdaja povelja, N-1 in V-1 je z glasom, dvig roke ni potreben)

Povelje se lahko izda:

- ko so vsi spoji napadalnega voda speti

- ko je trojak s strani C-1 (S) pravilno zaseden

- preden je N-2 (V-2) s sekiro odprl vrata 

POLAGANJE 1. IN 2. NAPADALNEGA CEVOVODA                      



-Med odpiranjem vrat 

- se z nobenim delom telesa ne sme

dotakniti črte („nepravilno premagana ovira“)

- Kdaj je odpiranjem vrat?

- takrat ko N-2 ali V-2 s sekiro udari po kljuki



- Črte pred vhodom v prostor (2 m) nakazujejo namišljeno linijo, 

napaka “nepravilno premagana ovira“

je tudi če tekmovalec med odpiranjem prestopil linijo izven 2-metrske črte,



N-2, V-2

- takoj ko premagata oviro odložita sekiro

PREHOD SKOZI PROSTOR

Sekira je ne pravilno odložena če je:

- del sekire ostal v prostoru

- cela preko linije 62 m (ognjena črta)



ZBIJANJE TARČE

Ko sta oba (V-1, V-2); (N-1, N-2) tekmovalca pri ognjeni črti, s curkom zbijeta tarči.

Postavitev pri zbijanju tarč:

-oba sta obrnjena v smeri napada

-V-1, (N-1) levo od ročnika, V-2, (N-2) desno od ročnika

-oba držita ročnik oziroma konec napadalnega voda, vsak vsaj z eno roko na ročniku.

V kolikor ni tako: „nepravilna postavitev tekmovalcev“ / po skupini

Območje v katerim lahko stojita 

oba tekmovalca ko zbijata tarčo



NEPRAVILNA POSTAVITEV TEKMOVALCEV

Za vsako napadalno skupino se lahko sodi 

»nepravilna postavitev tekmovalcev« 

enkrat v   vsakem delu vaje.

I. del vaje

II. del  vaje



ZBIJANJE TARČE

Tekmovalec je prestopil  ognjeno črto s celim stopalom v trenutki  zbitja tarče.

Napaka: “Prestop ognjene črte” 

Napaka se dosodi po skupini: 1x za (N-1, N-2)  ali  1 x za (V-1, V-2)



- V kolikor je tekmovalec vplival na padec letve je napaka: 

„nepravilno premagana ovira“

(Ni pomembno kdaj)

PREHOD SKOZI PROSTOR



- Če sta tekmovalca že na ognjeni črti, voda pa pri prehodu skozi cevi podre letev, to ni 

napaka (tekmovalca nista vplivala na padec letve),

PREHOD SKOZI PROSTOR



ZAMENJAVA POŠKODOVANE CEVI

Pri poškodbi tlačnih cevi (zlomljene spojke, počene cevi) lahko pri mokrem delu zamenja 

rezervno cev kateri koli tekmovalec na poljuben način. 

- V tem primeru lahko St oziroma C-1 samostojno (brez povelja) zapira oziroma odpira ventil. 

- Če je potrebno zamenjati tlačno C-cev, se v nadaljevanju vaje uporabi rezervna cev 

cevarjev. 

- Pri tem lahko C-2 rezervno cev odloži, lahko pa jo preda N-2 oziroma V-2 v roke, vendar pri 

trojaku.



- Če sta tekmovalca že na ognjeni črti, voda pa pri prehodu skozi cevi podre letev, to ni 

napaka (tekmovalca nista vplivala na padec letve),

PREHOD SKOZI PROSTOR



PREHOD SKOZI PROSTOR

Dogodek: 1

Zlomljena spojka

- Cev lahko menja 

katerikoli tekmovalec

Dogodek 2: 

Odpeta spojka

-Spojki lahko spne 

samo dotični tekmovalec (V2)



C-1 (S); upravlja s trojakom, šele tedaj ko je trojak zaseden:

Trojak je zaseden:   

- ko se postavi razkoračeno preko B-cevi 

- neposredno  za trojakom. 

Upravljati s trojakom je: sprejemanje in oddajanje povelij, delo z ventili

ZASEDBA TROJAKA

Tekmovalec upravlja s trojakom Tekmovalec NE upravlja s trojakom 



N-1 - naveže cev z ročnikom, ki mora viseti (spojka C cevi in ročnik se ne sme dotikati tal)

N-2 - naveže gasilsko sekiro, ki mora viseti (se ne sme dotikati tal)

- vrvi na stojalu so pritrjene,

- dolžino vrvi si nastavijo tekmovalci 

VEZANJE VOZLOV, Napadalca



POLAGANJE TLAČNIH CEVI.  Napadalca, Vodarja

Tretja C-cev ne sme ostati v polžu ali vržena na kup. (Pri V in N) 



PREMAGOVANJE OVIRE, Vodarja

V-1 se lahko začne vzpenjat po lestvi šele takrat, ko je lestev varovana.

Lestev varuje V-2 in sicer takrat, ko:

- z desno ali levo nogo stopi na prečko lestve, (prečka na tleh)

- IN z roko s strani pridržuje  lestev



1. PRIPENJANJE

KARABINA

NA LESTEV, na zadnji klin

2. PRIPENJANJE

PRITRDILCA

NA LESTEV

3. PREVZEM ROČNIKA in

4. IZDAJA POVELJA

„DRUGA VODA“

PREMAGOVANJE OVIRE. V-1, zaporedje del



C-1 in C-2 pričneta s polaganjem tretjega napadalnega voda:

- šele po povelju D „položi tretji napadalni cevovod”

POLAGANJE, TRETJEGA NAPADALNEGA VODA



D izda povelje “položi tretji napadalni cevovod”,  šele takrat:

- ko sta (D) izdani obe povelji (ločeno) “podaljšaj – prvi, podaljšaj- drugi cevovod”,

- in, ko je C-1 opravil delo pri trojaku (Potrdi sprejem prva in druga zapri,  zahteval zaprtje vode od St in zaprl ventile)

POLAGANJE, TRETJEGA NAPADALNEGA VODA



Le po ustreznem  povelju izdanega s strani D, se lahko prične polagat tretji napadalni vod:

C-1 - se opremi: eno C-cev, ročnik in cevni pritrdilec

C-2 - se opremi:  dve C-cevi 

C-1 in C-2 - lahko predata spojne ključe S

POLAGANJE, TRETJEGA NAPADALNEGA VODA



Sel, prevzame mesto ob trojaku

POLAGANJE, TRETJEGA NAPADALNEGA VODA

Po povelju D, „položi tretji napadalni vod“



Sel  lahko (z glasom)  izda Strojniku povelje „vodo daj“: 

Takrat ko:

- pravilno zasede mesto ob trojaku in od V-1 ali C-1 sprejme povelja druga  ali  tretja vodo 

St - z dvigom roke nad glavo potrdi in odpre ventil na MB

IZDAJA POVELJA „VODO DAJ“ - drugič



»slabo položene C-tlačne cevi«

- a) zavita cev za več kot 360 º; (prva in druga C-cev)

- b) če je  prva C-cevi skrajšana za več kot 2 m (prva C-cev)

- c)  če je dvojno položena cev zavita za več kot 360 º ali na kupu (druga C-cev)

- d)  če C-cev ostane zavita v polžu, (prva in druga C-cev)

»Slabo položene tlačne cevi« se sme soditi za posamezno C-cev le enkrat, četudi se je 

na tej cevi naredilo več zgoraj opisanih napak. Vsako C-cev se obravnava ločeno.

a) b) c) d)

SLABO POLOŽENE   C - TLAČNE CEVI, Tretji napadalni vod



1. C-1 ali S: Zahteva “vodo daj” od St. Roka in glas.

2. C-1 ali S: Potrditev “ Prva voda” od N-1.  Roka.

3. C-1 ali S: Potrditev “ Druga voda” od V-1.  Roka.

4. C-1: Potrditev “Prvo vodo zapri” od N-1.  Roka.

5. C-1:  Potrditev “Drugo vodo zapri” od V-1.  Roka.

6. C-1: Zahteva “Vodo zapri” Strojniku. Roka in glas.

7. S: Potrditev “Druga voda” od V-1 (na lestvi). Roka.

8. S: Potrditev “Tretja voda” od C-1. Roka.

9. S: Zahteva od St “ Vodo daj”. Glas (po povelju V-1 ali C-1)

DELO PRI TROJAKI: C-1 ali Sel



Taktična vaja - diskvalifikacijaDISKVAIFIKACIJA

Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v Pravilih gasilskih in 

gasilskošportnih tekmovalnih disciplin (točka 1.7). 

Poleg tega je tekmovalna enota pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana, če:

- je uporabila orodje in opremo, ki ni v skladu s tipizacijo, oz. je bila predelana oz. 

popravljena;

- tekmovalci niso podrli tarče (tudi, če jo podrejo z roko);

- tekmovalci niso uporabili opreme, ki je predpisana v vaji (razen cevnega pritrdilca in   

torbice s cevnimi obvezami);

- tekmovalci ne poskusijo opraviti svoje naloge;

- vaja ni dokončana;

- vaja ni dokončana po preteku 5 minut.
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