
Disciplina:

-Vaja s hidrantom

-Vaja raznoterosti – 7 gasilcev

-Vaja razvrščanje člani/ce

-Vaja teoretično testiranje  člani/ce

POSVET ZA DRŽAVNO TEKMOVANJE 2018



Starejše gasilke lahko IZJEMOMA tekmujejo s čelado civilne zaščite oz. 

delovno čelado.

Tekmovalna enota mora biti 

opremljena s:

-predpisano delavno obleko

-z enotnimi čeladami

-enotnimi delavnimi pasovi

-čevlje temne barve

VAJA Z HIDRANTOM - OPREMA  TEKMOVALNE  ENOTE



VAJA Z HIDRANTOM - OPREMA  TEKMOVALNE  ENOTE
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Postavitev orodja in opreme
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Postavitev orodja in opreme
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Postavitev orodja in opreme
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Postavitev orodja in opreme



OSTRO KOLENO PRI HIDRANTU

slabo položene tlačne cevi

V kolikor bi St povlekel nazaj cev in s tem odpravil ostro koleno je:

Napaka: „nepravilno delo“



OSTRO KOLENO PRI HIDRANTU

slabo položene tlačne cevi



DELO PRI HIDRANTU

V-2 je spel B-cev na hidrantni nastavek. 

St je po spetju B-cevi še privil hidrantni nastavek.

Napaka: „nepravilno delo, tekmovalec je po priklopu B-cevi privil hidrantni nastavek“



- V-2 razvije drugo B-cev preko oznake, ki je 26 m od hidrantnega nastavka, jo 

priključi na trojak. 

- Ko je B vod spet v celoti izda povelje: »Vodo daj.«

POLOAGANJE B-VODA  IN  IZDAJA POVELJA “VODA DAJ”

Po priključitvi B-cevovoda na trojak in do konca vaje, 

prevzame sel spojna ključa od vodarjev



Ko je B vod spet v celoti  izda povelje: »Vodo daj.«

POLOAGANJE B-VODA  IN  IZDAJA POVELJA “VODA DAJ”



Drugi C-vod se  lahko začne polagat

ko sta V-1 in V-2 položila B-cevovod.

B-cevovod je položen: 

-Ko je spet v celoti;

- na hidrantni nastavek,

- cevi med sabo 

- in na trojak

ZAČETEK POLAGANJA  DRUGEGA NAPADALNEGA  VODA

SODNIKI:

Drugi napadalni vod se lahko prične polagati 

že pred poveljem „Vodo daj“



Ni napaka, če N-1 (V-1) po razvlečenju prve cevi,  nosilec odpel šele potem:

- ko je že med seboj spel obe C-cevi in 

- morda tudi ročnik na drugo C-cev. 

POLAGANJA DRUGEGA  NAPADALNEGA VODA

N-1, V-1, med razvlačenjem prve C-cevi ni dovoljeno odpenjat nosilca

ali na spojko C cevi spenjat ročnika. 



- Cevnega nosilca in cevnega pritrdilca ni dovoljeno 

imeti v ustih. 

- V kolikor ima N-1 ali V-1 del opreme v ustih, ko 

izdaja  povelje: »x-Vodo«, se to oceni kot 

»napačno oziroma nerazumljivo povelje«.

- Če imata v ustih (na koncu vaje)

dele opreme N-1, N-2 ali V-1, V-2, se to oceni kot 

»nepravilna postavitev tekmovalcev«. 

Napadalci, Vodarji 

POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE



N-1  (V-1) lahko da povelje “Prva vodo”, (“Druga voda”) preden je 

prišel N-2 (V-2) do njega, vendar pa: 

- mora biti napadalni vod popolnoma spojen,

- Sel mora zasesti trojak

N-1 (V-1) lahko da povelje “Prva vodo”, (“Druga voda”)

- tako, da je obrnjen naprej ali nazaj,

- dvig roke ni potreben 

ZAHTEVANJE VODE (Prva voda, Druga voda)



Trojak je zaseden, ko se:

- Sel postavi razkoračeno preko B-cevi,

- neposredno pred trojakom (gledano v smeri napada)

Sel s  tega mesta:

- sprejema povelja (1. vodo, 2. vodo),

- opravlja s trojakom

ZASEDBA TROJAKA, Sel



KONEC VAJE

V-1 je izgubil cevni nosilec, je pobral mu ga je V-2.

Oceni se: „Nepravilno delo“ 
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ODLAGANJE REZERVNIH CEVI

V primeru, da leži prva C-cev druge napadalne skupine preko že odložene rezervne C-cevi, 

se to ne oceni kot napaka, saj je bila rezervna cev pravilno odložena. 



- druga C-cev je lahko razvita v lok na:

- levo ali

- desno ali 

- nazaj, 

nikakor pa ne naprej;

- napadalca in vodarja morata stati tako, 

da poteka konec C-cevi z ročnikom 

med njima.

Napadalci, Vodarji

POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE



POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE

druga C-cev je lahko razvita v lok na:

- levo ali

- desno ali 

- nazaj, 

nikakor pa ne naprej



POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE



Ob zaključni postavitvi mora imeti vsak 

tekmovalec (V-1,V-2, N-1,N-2) vsaj eno roko 

na ročniku

POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE



VAJA RAZNOTEROSTI  - 7 tekmovalcev



Tekmovalci si v metrskem polju poljubno pripravijo stole

In poljubno namestijo opremo na stole

POSTAVITEV STOLOV



- Desetar po postavitvi tekmovalcev preda raport 

predsedniku ocenjevalne komisije.

-Med predajo raporta so že tekmovalci na svojih 
mestih. 

- D- odide po levi strani tekmovalnega prostora 
na prostor za ciljno črto

- D- in na koncu druge proge spremlja delo 
tekmovalne enote

-Na koncu vaje, ni potrebno roke 
dvigovat/spuščat v znak, da je vaja končana. 

IZVEDBA VAJE

Desetar 



OPREMLJANJE



Opremljanje izven 3 m območja

Pomeni: 

- tekmovalec ne sme prestopit linije v smeri napada

- lahko pa vstopi v sosednjo polje

OPREMLJANJE



- Ključ za spojke do konca vaje obdrži v roki ali za

pasom, (med delom ga lahko odloži)

- Strojnik se na koncu vaje ne dotika hidrantnega

nastavka

Strojnik

IZVEDBA VAJE



•A

hidrantni nastavek ni dovolj trdno privit v 

ležišče (priviti se ga da še za več kot pol 

obrata), 5 točk

•B

hidrantni nastavek ni vpet ali sploh 

vstavljen v ležišče, 10 točk 

Strojnik

IZVEDBA VAJE

A

B



Zaporedje spenjanja cevi na trojak 

je poljubno

- tlačni cevi, C 

-levo (N) in 

- desno (V), 

morata biti vpeti v pravi izliv trojaka.

-tlačna cev, B

mora miti vpeta v vhod trojaka 

Sel

IZVEDBA VAJE



- Vedro je potrebno odložiti tako, da stoji 

pokonci

- V trenutku zbitja tarče ne sme  

(s celim stopalom) stati preko ognjene črte 

Napadalec-1,  N-1

IZVEDBA VAJE



Tarča NI padla (zmanjkalo vode)

-Ni diskvalifikacija, ampak napaka:

„tarča ni bila zrušena“

Napadalec-1,  N-1

IZVEDBA VAJE



Napadalec-2,  N-2

IZVEDBA VAJE

Tekmovalec med 

metanjem cevi ne 

sme s celim stopalom

prestopiti črte, ki je 

zarisana 1 m za 

postavljeno C-cevjo, 

.



Napadalec-2,  N-2

IZVEDBA VAJE

•Tekmovalec lahko med metanjem

cevi cev povleče nazaj.

. 



Napadalec-2,  N-2

IZVEDBA VAJE

• „N-2 v metrskem pasu dolžine 8 m, 

položi tlačno cev (vržena cev se ne 

razvleče po vsej dolžini …“)

. 



-Vrv, cev in ročnik si pred vajo lahko pripravi tekmovalec

sam, 

-Na koncu vaje mora ročnik viseti, torej se spojka ročnika

in C-cevi ne smeta dotikati tal.

Napaka: „nepravilna navezava ročnika“ (5 točk)

Napaka: „navezava kljub poskusom ni bila narejena“ (5 točk)

Diskvalifikacija: „tekmovalec ne opravi svojega  dela“

Vodar-1,  V-1

IZVEDBA VAJE



Vodar-2,  V-2

dotik črte še ni napaka

- meri se od mesta, kjer je torbica   udarila ob tla                   

IZVEDBA VAJE
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RAZVRŠČANJE – ČLANI/CE



Sestava tekmovalne enote in osebna oprema

 Vajo razvrščanja izvede tekmovalna enota 9-ih 

tekmovalcev v sestavi: 

D, S, St, N-1, N-2, V-1, V-2, C-1, C-2. 

 Tekmovalci izvajajo vajo v enaki opremi kot ostale vaje 

na tekmovanju.

 Razpored članov v enoti je poljuben, priporočljivo je po 

velikosti. 

 Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako.

 Tekmovalni prostor za vajo razvrščanja je širok 10 m in 

dolg 20 m.
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RAZVRŠČANJE – ČLANI/CE
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Izvedba vaje:
Desetar pripelje enoto v tekmovalni prostor pred ocenjevalno komisijo v koloni po 

dva. Desetar spremlja enoto izven postroja 

IZVEDBA VAJE
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Vstopna

točka

1
0

 m
20 m

Začetek ocenjevanja

IZVEDBA VAJE



IZVEDBA VAJE

Pred ocenjevalno komisijo poveljuje::

1. »ENOTA, STOJ!«
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Pred ocenjevalno komisijo poveljuje::

2. »Na le-VO!« (ali »Na de-SNO!)

IZVEDBA VAJE
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Desetar nato poravna enoto in izda povelji::

3. »Na desno ravnaj – SE!«
4. »Mir – NO!«

IZVEDBA VAJE



Desetar skupaj z enoto pozdravi ocenjevalno komisijo in poroča 
predsedniku komisije. Izda povelje:

5. »Po – ZDRAV!«
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IZVEDBA VAJE



Postopek poročanja (raportiranja):
Desetar se obrne k predsedniku ocenjevalne komisije (na levo, na 

desno ali polkrog na levo). 

Desetar pozdravi predsednika ocenjevalne komisije (z roko).

Ko mu predsenik komisije odzdravi, D poroča (raportira): 

6. “ TOVARIŠ PREDSEDNIK, TEKMOVALNA ENOTA 
PGD … JE PRIPRAVLJENA ZA IZVEDBO VAJE.”

Predsednik ocenjevalne komisije odobri izvedbo vaje (pred tem 
lahko vpraša Desetarja, če obstajajo še kake nejasnosti v zvezi z 
izvedbo vaje) z besedami: “Lahko izvedete vajo!” Desetar 
odgovori: 

7. “RAZUMEM TOVARIŠ PREDSEDNIK!”

in pozdravi predsednika ocenjevalne komisije (z roko).
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IZVEDBA VAJE



Desetar se obrne k enoti in nadaljuje z vajo. 

Izda povelje:

8. »Mir – NO!«

Nato Desetar  prerazvrsti enoto v kolono po dva. 

Izda povelje:

9. »Na des – NO!«

P / 48

IZVEDBA VAJE
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Enota opravi premikanje v poljubni smeri na razdalji približno 20 m in se vrne pred 

ocenjevalno komisijo. Enota mora uporabiti vsaj naslednja povelja: 

10. »Enota na- PREJ!«
11. »Z desnim (ali levim) KRILOM!« 

12. »NARAVNOST!« 

13. »Enota STOJ!«

IZVEDBA VAJE
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VAJA MORA BITI IZVEDENA V 

TEKMOVALNEM PROSTORU

Vstopna

točka

20 m
1

0
 m
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VAJA MORA BITI IZVEDENA V 

TEKMOVALNEM PROSTORU

Vstopna

točka

1
0

 m
20 m



VAJA MORA BITI IZVEDENA V 

TEKMOVALNEM PROSTORU

Vstopna

točka

1
0

 m
20 m
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Desetar nato prerazvrsti enoto v osnovno ureditev in jo poravna. Izda povelja:

14. »Na le – VO (ali desno)!«

15. »Na desno ravnaj – SE!«

16. »Mir – NO!«

IZVEDBA VAJE



Zaprosi za zaključek vaje, ne da bi izvedel ponovno pozdravljanje 

z enoto.

Postopek zaključka:

Desetar se obrne k predsedniku ocenjevalne komisije, ga 

pozdravi (z roko) in poroča (raportira): 

17. »TOVARIŠ PREDSEDNIK, TEKMOVALNA ENOTA PGD … JE 

ZAKLJUČILA VAJO!”

Sledi odgovor predsednika: “ ENOTO LAHKO RAZPUSTITE!”
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IZVEDBA VAJE
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D odgovori: “RAZUMEM TOVARIŠ PREDSEDNIK” in pozdravi predsednika 

ocenjevalne komisije (z roko).

Desetar se po odobritvi predsednika ocenjevalne komisije obrne k enoti in za 

razpust enote poveljuje:

18. »PROSTO!«

Po povelju »Prosto!« mu vsi člani odzdravijo z roko in zapustijo svoja mesta v 

enoti.

Vaja se začne ocenjevati pri vstopu enote v tekmovalni prostor in se zaključi s 

poveljem »PROSTO!«

IZVEDBA VAJE
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TEORETIČNO TESTIRANJE ČLANI/CE



Desetar izžreba izmed članov 3 tekmovalce, ki bodo izvajali teoretični test.

TEORETIČNO TESTIRANJE ČLANI/CE



TEORETIČNO TESTIRANJE ČLANI/CE

Izžrebani tekmovalci izžrebajo po tri vprašanja.

Odgovori so (a, b, c). Pravilen odgovor je eden.

Čas izvedbe naloge je 3 minute.

Predsednik in člana ocenjevalne komisije pregledajo 

naloge.

Gasilska zveza Slovenije je pripravila 250 vprašanj 

za člane.
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PROGRAM ZA TESTIRANJE
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PROGRAM ZA TESTIRANJE
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PROGRAM ZA TESTIRANJE
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PROGRAM ZA TESTIRANJE
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PROGRAM ZA TESTIRANJE



Viri slik:

spletne strani

Zvonko Glažar

arhiv Ivan Jezernik
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