
OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 2. Nepravilen start 5X =

 3. Govorjenje med vajo (po tekmovalcu) 2X =

 4. Nepravilno nošenje veder (po napaki)
   - vedro z vodo ne nosita oba tekmovalca,
   - iz obeh veder ne zlijeta vode v vedrovko,
   - zlivata vodo preko zaprtega pokrova vedrovke

5X =

 5. Prevrnitev vedrovke (po primeru) 2X =

 6. Prevrnjeno vedro (po primeru) 2X =

 7. Prestop ognjene črte (po napaki) 5X =

 8. Prehitro potiskanje vode (po skupini) 2X =

 9. Zrušenje tuje tarče (po napaki) 10X =

10. Pozabljena ali izgubljena oprema 2X =

11. Nepravilno delo (po napaki) 5X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

- tekmovalci niso zrušili vseh tarč s curkom vode iz vedrovke

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

POZITIVNE TOČKE GLEDE NA STAROST ENOTE
Starost enote              Pozitivne točke
54 - 72 let                    150
63 - 71 let                    147
72 - 80 let                    144
81 - 89 let                    141
90 - 98 let                    138
99 -                               135
KAZENSKE TOČKE
 2. Odpeta ali polovično speta spojka 10X =

 3. Nepravilno premagana ovira ali izvedena naloga (po primeru)
   - tekmovalec nepravilno premagal oviro,
   - tekmovalec nepravilno izvedel nalogo,
   - tekmovalec z obema nogama prestopil širino tekmovalne proge,
   - tekmovalec ni predal ročnika v predpisanem prostoru.

10X =

 4. Nepremagana ovira
   - tekmovalec ni premagal ovire (teče namerno mimo ovire);

20X =

 5. Izgubljen ročnik
   - če zadnji tekmovalec v štafeti ne prenese ročnika čez ciljno črto.

20X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Štafeta na 400m z ovirami za pionirje in pionirke

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

Pozitivne točke (+):

- start trikrat pred znakom starterja,
- ne teče vseh devet tekmovalcev oz. tekmovalci ne opravijo predaje.

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

POZITIVNE TOČKE GLEDE NA STAROST ENOTE
Starost enote               Pozitivne točke
54 - 62 let                    150
63 - 71 let                    148
72 - 80 let                    146
81 - 89 let                    144
90 - 98 let                    142
99 -                               140
KAZENSKE TOČKE
 1. Vsak cm manjkajoče vode 1X =

 2. Vsak prestop startne črte
   - tekmovalec s celim stopalom prestopil startno črto, preden je dobil vedro,
   - vedro ni bilo podano tekmovalcu direktno v roke,
   - tekmovalec vedro vrgel naslednjemu tekmovalcu.

2X =

 3. Delo na stezi v nasprotju z navodilom (po primeru)
   - tekmovalec tekel v drugačni smeri kot to določeno,
   - tekmovalec izgubil del osebne opreme in jo na koncu vaje nima pri sebi (npr. 
kapa),
   - tekmovalec med tekom s celim stopalom prestopil sredinsko črto,
   - ostalo delo, ki ni izvedeno v skladu z opisom in ni zajeto v drugih točkah

2X =

 4. Tekmovalec ni obšel posode, v katero je nalival vodo 5X =

 5. Tekmovalec ni upošteval vrstnega reda (za vsak primer prenosa vedra)
   - se ni postavil na konec kolone ali prenašal vodo izven vrstnega reda

5X =

 6. Govorjene med vajo (po tekmovalcu) 2X =

 7. Zlivanje vode po preteku časa dveh minut 3X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Pozitivne točke (+):

- start trikrat pred znakom starterja

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 1. Nepravilno povelje D:
   - manjka obvezno povelje,
   - nepravilno zaporedje povelj,
   - povelje ni izdano v skladu z Gasilskim priročnikom o razvrščanju (GZS).

3X =

 2. Nepravilno izvedeno povelje (po primeru in tekmovalcu). 1X =

 3. Govorjenje med vajo (po tekmovalcu). 1X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Vaja razvrščanja za pionirje in pionirke

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 2. Nepravilno premagana ovira (za vsako napako) 10X =

 3. Zavita cev 5X =

 4. Odpeta ali polovično speta spojka 20X =

 5. Nepravilno polaganje C-cevi
   - tekmovalci v prvem delu polagali cevovod drugače, kot določeno v opisu,
   - vlečenje že položenih C-cevi (po tekmovalcu)

10X =

 6. Izgubljeno ali pozabljeno orodje 5X =

 7. Nepravilno postavljeno orodje in oprema na stojalu
   - tekmovalec odloži orodje ali opremo, ki ne ustreza sliki na njegovem delu 
stojala,
   - oprema ali orodje ne stoji znotraj polja, ki mu je namenjeno (če gleda iz polja 
preko prednjega robu, potem ni napaka)

10X =

 8. Nepravilna navezava vozla
   - tekmovalec naredi vozel, ki ne ustreza sliki na njegovem delu stojala ali če je 
vozel nepravilno narejen,
   - če vozli niso postavljeni v pravem zaporedju.

10X =

 9. Nepravilno delo
   - tekmovalci niso opravili nalog predpisanih s temi navodili (izvzete napake, ki jih 
vsebujejo druge točke ocenjevanja), 
   - napake, ki jih popravi drug tekmovalec, izvzeta je odpeta ali polspeta spojka,
   - prehiter ali prepozen znak tekmovalca št. 1 (D) za konec vaje z roko,
   - če katerikoli tekmovalec med vajo prestopi označbo tekmovalne proge z 
obema nogama
   - če vsi tekmovalci na koncu vaje niso postavljeni v četrtem delu proge (oceni se 
enkrat – skupina);
   - če na koncu tekmovalci niso postavljeni v dve vrsti (izrazit »cik- cak«).

10X =

10. Govorjenje tekmovalcev med vajo (po primeru) 10X =

11. Skupina ni napolnila 5 litrov v tarčo:
   - skupini ni uspelo z razpoložljivo vodo napolniti 5-litrske tarče (po skupini);
   - skupina ni počakala signala za napolnitev 5 litrov in je zapustila svoje mesto 
(po skupini).

20X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Vaja z ovirami za mladince in mladinke

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

- uporabljeno orodje in oprema, ki so jo tekmovalci prinesli s seboj (razen osebne opreme)

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

PREDPISAN ČAS, GLEDE NA STAROST ENOTE
Starost enote                 Predpisan čas
108 - 116 let                   80 sekund
117 - 125 let                   77 sekund
126 - 134 let                   74 sekund
135 - 143 let                   71 sekund
144 -                               68 sekund
KAZENSKE TOČKE
 1. Odpeta ali polovično speta spojka (po primeru) 10X =

 2. Nepravilno premagana ovira ali izvedena naloga (po primeru)
   - tekmovalec nepravilno premagal oviro,
   - tekmovalec nepravilno odložil opremo na podstavek,
   - tekmovalec prestopil širino tekmovalne proge z obema nogama,
   - tekmovalec ni predal ročnika v predpisanem prostoru

10X =

 3. Prekinitev elektronskega merjenja na cilju brez ročnika
   - tekmovalcu št. 9 pred ciljem pade ročnik na tla, tekmovalec v zaletu prekine 
končno fotocelico

20X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Štafeta na 400m z ovirami za mladince in mladinke

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

Pozitivne točke (+):

Predpisan čas (s):

100

- start trikrat pred znakom starterja,
- tekmovalec ne premaga ali teče mimo ovire, tekmovalci ne opravijo predaje,
- ne teče vseh devet tekmovalcev,
- tekmovalec št. 9 ne preteče ciljne črte,
- ne prenesejo ročnika po progi skozi cilj (izjema: če pri elektronskem merjenju ročnik pade tik pred ciljem, potem napaka 'prekinitev 
elektronskega merjenja')

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 2. Prehiter start 5X =

 3. Nepravilna postavitev tekmovalcev
   - tekmovalci, pred, med in po koncu vaje, ne stojijo na svojih mestih,
   - tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme

5X =

 4. Napačno oziroma nerazumljivo povelje
   - važni deli povelja izpuščeni,
   - vsebina povelja napačna,
   - posamezna povelja niso bila izdana,
   - N-1, V-1, C-1 izda povelje za vodo s cevnim pritrdilcem ali nosilcem v ustih

5X =

 5. Nepravilno delo ob tlačnem vodu
   - odpeta ali polovično speta spojka, ali spojko spnejo tekmovalci, ki za to v opisu 
niso predvideni, tudi ko so tarče že padle

20X =

 6. Slabo položene tlačne cevi
   - spojka druge C-tlačne cevi ni preko linije, ki označuje 26m

5X =

 7. Nepravilno odložene rezervne cevi (za vsako cev) 5X =

 8. Metanje (izpuščanje) spojk 5X =

 9. Vlečenje razvitih cevi
   - tekmovalec vleče že razvito cev v podolžni smeri po tleh

5X =

10. Druge napake pri delu
 10.1 Metanje orodja iz roke v roko 5X =

 10.2 tekmovalec na koncu vaje nima pri sebi predpisane opreme oz. če le-ta leži 
pri njem na tleh (razen ključ pri strojniku)

5X =

 10.3 Govorjenje tekmovalcev med izvedbo vaje 5X =

 11. Prestop ognjene črte (po skupini)
(tekmovalec je prestopil s celim stopalom ognjeno črto v času zbitja prve ali druge 
tarče)

10X =

12. Nepravilno delo
   - tekmovalci niso izvedli vaje tako, kot predpisano v opisu,
   - tekmovalci za izvedbo vaje niso uporabili predpisanega orodja (pritrdilec, 
torbica, ključ),
   - napake odpravijo tekmovalci, ki za omenjena dela niso predvideni

10X =

 13. Tekmovalec je zrušil tujo tarčo 20X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

- po preteku 3. minut vaja ni dokončana,
- uporabljeno predelano ali popravljeno orodje in oprema

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 2. Prehiter start 5X =

 3. Metanje (izpuščanje) spojk (po spoju oz. cevi) 5X =

 4. Nepravilno odložene rezervne cevi 5X =

 5. Pozabljena ali izgubljena oprema
   - tekm. na koncu vaje nima pri sebi predpisane opreme (razen ključ pri 
strojniku).

5X =

 6. Slabo položene tlačne cevi (enkrat na cev)
   - cev zavita za več kot 360 stopinj,
   - cev položena skrajšano za več kot 2m,
   - B-cev ima koleno pri MB,
   - tlačne cevi so ostale v polžu,
   - druga C-cev ostala dvojno položena v spirali,
   - druga C-cev ostala vržena na kup,
   - spojka druge B-cevi ni v celoti preko linije 41m

5X =

 7. Vlečenje razvitih cevi 5X =

 8. Neučinkovito ali slabo položena ventilna vrv (največ enkrat) 5X =

 9. Nepravilna postavitev tekmovalcev
   - tekm. ob koncu vaje do konca ocenjevanja ne stoji kot v opisu vaje,
   - tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme

10X =

10. Nepravilno delo 10X =

11. Napačno oziroma nerazumljivo povelje
   - važni deli povelja izpuščeni,
   - vsebina povelja napačna,
   - posamezna povelja niso bila izdana,
   - N-1, V-1, izda povelje za vodo s cevnim pritrdilcem ali nosilcem v ustih

10X =

12. Nepravilno odprti tlačni ventili 10X =

13. Govorjenje med delom 10X =

14. Neučinkovito vezana vezalna vrv (največ enkrat) 10X =

15. Razpeta spojka (po spoju)
   - po končani vaji spojki odprti ali speti samo z enim zobom,
   - napaka ni bila odpravljena pravilno po opisu vaje

20X =

16. Tekmovalci zapustijo mesto ob sesalnem vodu pred poveljem 'Končano' - 
razen V-1 (največ enkrat)

20X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Vaja z motorno brizgalno

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

- uporabljeno orodje ali opreme, ki so jo tekmovalci prinesli s seboj (razen osebne in opreme, ki je po razpisu dovoljena),
- zavestno bistveno krajše položen B cevovod s ciljem prihraniti čas

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 2. Prehiter start
   - če tekmovalec prehitro starta, se štafeta prekine in start ponovi. Če v 
ponovljenem startu isti tekmovalec ponovno prehitro starta, se štafeta ponovno 
prekine in tekmovalcu oceni napaka 'prehiter start',
   - 'prehiter start' se oceni ko tekmovalec starta pred poveljem za start (žvižg, 
startni strel)
(V primeru elektronskega starta (svetlobni žarek) se prehiter start ne ocenjuje).

5X =

 3. Nepravilna predaja ročnika
   - tekmovalec ne preda ročnika naslednjemu tekmovalcu v označenem prostoru,
   - tekmovalec, ki predaja ročnik potisne ali povleče tekmovalca, ki mu predaja 
ročnik oz. teče za ali vzporedno z njim,
   - tekmovalca v času predaje ročnika nista z obema nogama v označenem 
prostoru
   - tekmovalec z obema stopaloma prestopi svojo progo.

5X =

 4. Manjkajoča osebna oprema
   - tekmovalec med tekom - do predaje ročnika naslednjemu tekmovalcu - izgubi 
del osebne opreme (npr. čelado) in je ne pobere

10X =

 5. Nepravilno premagana ovira
   - tekmovalec ne premaga ovire kot je predpisano,
   - tekmovalec oviro izpusti med premagovanjem, izgubi ročnik ali ga vrže preko 
nje

20X =

 6. Izgubljen ročnik
   - zadnji tekmovalec v štafeti ne prenese ročnika čez ciljno črto

20X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Štafeta na 400m z ovirami za člane in članice

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):



OCENJEVALNI LIST

KAZENSKE TOČKE
 2. Prehiter start 5X =

 3. Metanje (izpuščanje) spojk (po spoju oz. cevi) 5X =

 4. Nepravilno odložene rezervne cevi 5X =

 5. Pozabljena ali izgubljena oprema
   - tekmovalec na koncu vaje nima predpisane opreme (razen ključ pri strojniku).

5X =

 6. Slabo položene tlačne cevi (enkrat na cev)
   - cev zavita za več kot 360 stopinj,
   - cev položena skrajšano za več kot 2m,
   - tlačne cevi so ostale v polžu,
   - druga C-cev ostala dvojno položena v spirali,
   - druga C-cev ostala vržena na kup,
   - spojka druge B-cevi ni v celoti preko linije 41m

5X =

 7. Vlečenje razvitih cevi 5X =

 8. Neučinkovito ali slabo položena ventilna vrv (največ enkrat) 5X =

 9. Nepravilna postavitev tekmovalcev
   - tekmovalec ob koncu vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je 
predpisano;
   - tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme

10X =

10. Nepravilno delo 10X =

11.Napačno oziroma nerazumljivo povelje
   - važni deli povelja izpuščeni,
   - vsebina povelja napačna,
   - posamezna povelja niso bila izdana,
   - N-1, V-1, izda povelje za vodo s cevnim pritrdilcem ali nosilcem v ustih

10X =

12. Nepravilno odprt in zaprt tlačni ventil 10X =

13. Govorjenje med delom 10X =

14. Neučinkovito vezana vezalna vrv (največ enkrat) 10X =

15. Prestop ognjene črte (po skupini) 10X =

16. Omejevalec tlaka ni pravilno uporabljen 10X =

17. Nepravilno premagana ovira
   - tekmovalec ni pravilno vstopil v prostor (za vsakega tekmovalca),
   - tekmovalec se ni pravilno vzpenjal po lestvi,
   - tekmovalec pri vzpenjanju po lestvi ni pravilno nosil cevi,
   - tekmovalec ni pravilno pridrževal lestve,
   - tekmovalec ni pripet s karabinom,
   - cev ni pripeta s cevnim pritrdilcem,
   - ovira ni premagana tako, kot je v opisu vaje,
   - padec letve je napaka, če na padec vpliva tekmovalec (ni pomembno kdaj)

10X =

18. Nepravilna postavitev gasilnika 10X =

19. Nepravilna navezava (po primeru) 10X =

20. Razpeta spojka (po spoju)
   - po končani vaji spojki odprti ali speti samo z enim zobom,
   - napaka ni odpravljena pravilno po opisu vaje

20X =

21. Tekmovalci zapustijo mesto ob sesalnem vodu pred poveljem 'Končano' - 
razen V-1 (največ enkrat)

20X =

22. Tekmovalec zrušil tujo tarčo 20X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Taktična mokra vaja

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):



Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

- tekmovalci niso podrli tarče (tudi, če jo podrejo z roko),
- ni bilo uporabljeno orodje ali oprema, ki je predpisana v vaji (razen cevni pritrdilec in torbica s cevnimi obvezami),
- tekmovalci ne poskusijo opraviti svoje naloge,
- vaja ni dokončana
- vaja ni dokončana po preteku 5 minut

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 2. Prehiter start 5X =

 3. Metanje (izpuščanje) spojk (po spoju oz. cevi) 5X =

 4. Neučinkovito ali slabo položena ventilna vrv (največ enkrat) 5X =

 5. Nepravilna postavitev tekmovalcev
   - tekmovalec ob koncu vaje in do konca ocenjevanja ne stoji, kot v opisu 
predpisano,
   - tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme (čelada...),
   - tekmovalci po končani vaji in preteku 10 sec niso na mestu zaključne 
postavitve

10X =

 6. Nepravilno delo 10X =

 7. Napačno oziroma nerazumljivo povelje
   - važni deli povelja izpuščeni,
   - vsebina povelja napačna,
   - posamezna povelja niso bila izdana

10X =

 8. Govorjenje med delom 10X =

 9. Neučinkovito vezana vezalna vrv (največ enkrat) 10X =

10. Razpeta spojka (po spoju)
   - po končani vaji spojki odprti ali speti samo z enim zobom,
   - napaka ni odpravljena pravilno po opisu vaje

20X =

11. Tekmovalci zapustijo mesto ob sesalnem vodu pred poveljem 'Končano' - 
razen V-1 (največ enkrat)

20X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Vaja v spajanju sesalnega voda

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

- uporabljeno orodje ali oprema, ki so jo tekmovalci prinesli s seboj (razen osebne in opreme, ki je po razpisu dovoljena)

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

KAZENSKE TOČKE
 2. Nepravilen start 5X =

 3. Govorjenje med vajo (po tekmovalcu) 2X =

 4. Nepravilna postavitev tekmovalca pred končano vajo
   - tekmovalci po izvedbi vaje zapustili svoje mesto, preden je predsednik 
ocenjevalne komisije dovolil desetarju razpust enote;
   - tekmovalec na koncu vaje ne stoji v skladu z opisom vaje.

5X =

 5. Metanje orodja ob tla (hidrantni nastavek) 5X =

 6. Opremljenost tekmovalcev
  6.1. Nepravilna opremljenost s čelado (enkrat po tekmovalcu)
   - tekmovalec nima čelade na glavi,
   - čelada je obrnjena,
   - podbradnik ni nameščen,
   - čelada je popravljena izven 3m prostora za opremljanje

5X =

  6.2. Nepravilna opremljenost z gasilskim delovnim pasom (enkrat po tekm.)
   - tekmovalec brez delovnega pasu,
   - pas ni zapet z obema iglama,
   - pas ni zataknjen z 'gajko'
   - pas je spiralno nameščen,
   - naramnik ni nameščen preko ramena,
   - pas se namešča izven 3m prostora za opremljanje

5X =

 7. Nepravilno delo tekmovalcev
  7.1. D
   - ni izvedel nalog v skladu z opisom vaje 5X =

  7.2. St
   - hidrantni nastavek ni dovolj trdno privit v ležišče (priviti se ga da še za več kot 
pol obrata)

5X =

   - na koncu vaje nima pri sebi ključa za spojke 5X =

   - na koncu vaje se dotika hidrantnega nastavka 5X =

   - hidrantni nastavek ni vpet ali sploh vstavljen v ležišče 10X =

  7.3. S
   - nepravilna uporaba gasilnika 10X =

  7.4. N-1
   - prevrnitev vedrovke (med vajo se vedrovka prevrne, čeprav jo tekmovalec 
pobere)

2X =

   - prevrnjeno vedro 2X =

   - prekoračitev ognjene v trenutku zbitja tarče (tekmovalec v trenutku zbitja tarče 
prestopil ognjeno črto s celim stopalom)

5X =

   - tarča ni bila zrušena 10X =

  7.5. N-2
   - nepravilna uporaba gasilnika 10X =

  7.6. V-1
   - nepravilna navezava cevi z ročnikom,
   - navezava kljub poskusom ni bila narejena

5X =

  7.7. V-2
   - preden je torbica padla na tla, je tekmovalec prestopil mejno črto s celim 
stopalom

2X =

   - tekmovalec s torbico ni zadel začrtanega kroga. Za vsakih začetih 0,5m 1X =

  - tekmovalec spusti (vrže) konec vrvi skupaj s torbico proti začrtanemu krogu 16X =

 7.8. C-1

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Vaja raznoterosti - 9 tekmovalcev

ID ekipe:

Čas nastopa:



Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

   - nepravilna izvedba reševalne zanke,
   - zanka kljub poskusom ni bila narejena

5X =

 7.9. C-2
   - nepravilna navezava gasilske sekire,
   - navezava kljub poskusom ni bila narejena

5X =

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

- tekmovalec ne poskusi opraviti svoje naloge ali ne uporabi vse predpisane opreme,
- tekmovalec opravi delo drugega

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
2. Prehiter start 5X =

3. Nepravilna postavitev tekmovalcev
    - tekm. do konca ocenjevanja ne stoji, kot v opisu vaje predpisano,
    - tekm. pri ocenjevanju nima dela opreme

5X =

4. Napačno oz nerazumljivo povelje
   - važni deli povelja izpuščeni,
   - vsebina povelja napačna,
   - posamezna povelja niso bila izdana,
   - N-1,V-1,V-2 povelje za vodo s cevnim nosilcem ali pritrdilcem v ustih

5X =

5. Nepravilno delo pri hidrantu
5.1 Hidrantni nastavek ni pritrjen na hidrant 20X =

5.2 Hidr. nast. se da pritrditi še za več kot pol kroga 5X =

5.3 Tekm. priklopil B-cev na nepritrjen hidr. nastavek 10X =

5.4 Tekm. po priklopu B-cevi privil hidr. nastavek 10X =

6. Nepravilno delo ob cevovodih
6.1 Tlačni ventil na trojaku ali hidr. nastavku nepravilno odprt 5X =

6.2 Rezervni C-cevi nista pravilno odloženi pri trojaku (za vsako cev) 5X =

6.3 Vlečenje razvitih cevi (V-2) 5X =

6.4 Metanje, izpuščanje spojk 5X =

6.5 Odpeta ali polovično speta spojka 20X =

7. Slabo položene tlačne cevi (enkrat na cev)
   - cev zvita za več kot 360 stopinj,
   - cev položena skrajšano več kot 2m,
   - B-cev ima koleno pri hidrantnem nastavku,
   - tlačne cevi ostale v polžu,
   - druga C-cev ostala dvojno položena v spirali,
   - druga C-cev ostala vržena na kup,
   - spojka druge B-cevi ni v celoti preko linije 26m

5X =

8. Govorjenje med delom 10X =

9. Nepravilno delo 10X =

10. Pozabljena ali izgubljena oprema
   - tekmovalec na koncu vaje nima pri sebi predpisane opreme (torbica, cevni 
nosilec, cevni pritrdilec, ključ za spojke).

10X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Vaja s hidrantom - 7 tekmovalcev

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

- uporabljeno orodje ali oprema, ki so jo tekmovalci prinesli s seboj (razen osebne in opreme, ki je po razpisu dovoljena) 
- uporabljeno predelano ali popravljeno orodje in oprema,
- zavestno bistveno krajše položen B cevovod s ciljem prihraniti čas

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

KAZENSKE TOČKE
 2. Nepravilen start 5X =

 3. Govorjenje med vajo (po tekmovalcu) 2X =

 4. Nepravilna postavitev tekmovalca pred končano vajo
   - tekmovalci po izvedbi vaje zapustili svoje mesto, preden je predsednik komisije 
dovolil desetarju razpust enote;
   - tekmovalec na koncu vaje ne stoji v skladu z opisom vaje.

5X =

 5. Metanje orodja ob tla (za vsak kos - hidr. nastavek, trojak) 5X =

 6. Opremljenost tekmovalcev
 6.1. Nepravilna opremljenost s čelado (enkrat po tekmovalcu)
   - tekmovalec nima čelade na glavi,
   - čelada je obrnjena,
   - podbradnik ni nameščen,
   - čelada se popravlja izven 3-metrskega prostora za opremljanje

5X =

 6.2. Nepravilna opremljenost z gasilskim delovnim pasom (enkrat po tekmovalcu)
   - tekmovalec brez delovnega pasu,
   - pas ni zapet z obema iglama,
   - pas ni zapet v 'gajko',
   - pas je spiralno nameščen,
   - naramnik ni nameščen preko ramena,
   - pas se namešča izven 3-metrskega prostora za opremljanje

5X =

 7. Nepravilno delo tekmovalcev
 7.1. D
   - ni izvedel nalog v skladu z opisom vaje 5X =

 7.2. St
   - hidrantni nastavek ni dovolj trdno privit (priviti se ga da še za več kot pol 
obrata)

5X =

   - na koncu vaje nima pri sebi ključa za spojke 5X =

   - na koncu vaje se dotika hidrantnega nastavka 5X =

   - hidrantni nastavek ni vpet ali sploh vstavljen v ležišče 10X =

 7.3. S
   - tekmovalec ni napravil naloge na gredi 5X =

   - tlačna cev, položena levo (N) in desno (V), ni pripeta na pravem izlivu trojaka 
(za vsako cev)

5X =

   - odpeta ali polspeta spojka 10X =

 7.4. N-1
   - prevrnitev vedrovke (med vajo se vedrovka prevrne, četudi jo tekmovalec 
pobere)

2X =

   - prevrnjeno vedro 2X =

   - prekoračitev ognjene črte v trenutku zbijanja tarče 5X =

   - tarča ni bila zrušena 10X =

 7.5. N-2
   - preden se je cev dokončno razvila, tekmovalec prestopil mejno črto s celim 
stopalom

2X =

   - cev pri metanju skrenila zunaj metrskega pasu 2X =

   - cev ni v celoti razvita v metrskem pasu 2X =

   - po popolnem razvitju cevi tekmovalec cev popravil in s tem odpravil napako 5X =

 7.6. V-1
   - nepravilna navezava cevi z ročnikom,
   - navezava kljub poskusom ni bila narejena

5X =

 7.7 V-2

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Vaja raznoterosti - 7 tekmovalcev

ID ekipe:

Čas nastopa:



Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

   - preden je torbica padla na tla, je tekmovalec prestopil mejno črto s celim 
stopalom

2X =

   - tekmovalec s torbico ni zadel začrtanega kroga. Za vsakih začetih 0,5m 1X =

   - tekmovalec spusti (vrže) konec vrvi skupaj s torbico proti začrtanemu krogu 16X =

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:

Dosežen čas (-) elektronsko (s): ročno (s):

- tekmovalec ne poskusi opraviti svoje naloge ali ne uporabi vse predpisane opreme,
- tekmovalec opravi delo drugega

Diskvalifikacija:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 1. Nepravilno povelje D:
   - manjka obvezno povelje,
   - nepravilno zaporedje povelj,
   - povelje ni izdano v skladu z Gasilskim priročnikom o razvrščanju (GZS).

5X =

 2. Nepravilno izvedeno povelje (po primeru in tekmovalcu) 2X =

 3. Govorjenje med vajo (po tekmovalcu) 2X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Vaja razvrščanja

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:



OCENJEVALNI LIST

Kranj, 13. 05. 2019

Kraj in datum ocenjevanja

KAZENSKE TOČKE
 1. Nepravilen odgovor (za vsak primer) 3X =

PionirjiKategorija: Skupna starost: let

Naziv ekipe:

Gasilska organizacija:

Gasilska zveza:

Predsednik ocenjevalne komisije Desetar

Mentor

Teoretični test

ID ekipe:

Čas nastopa:

Kazenske točke (-):

Negativne točke SKUPAJ:


