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TEKMOVALNE KATEGORIJE - novosti: 

-pionirji, pionirke (od dopolnjenih 6 do 11 let);  

 

-člani B, članice B, poklicni gasilci B - starost tekmovalca: 30 let in več, za 

dodatne točke se 

upošteva starost do 65 let; 

 

-starejše gasilke - starost tekmovalke: 58 let in več (prehodno obdobje do 

31.12.2020: tekmujejo lahko od 48 let dalje, dodatne točke od 58 let dalje); 

 

Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, razen pri pionirjih in 

pionirkah, ki dopolnjujejo 6 let na dan tekmovanja ter članih A in članicah A, ki 

dopolnjujejo 16 let na dan tekmovanja.  

  

Tekmovalci v kategorijah članov in članic (do statusa veterana) morajo najkasneje 

v dveh letih po prvem nastopu tekmovalne enote pridobiti najmanj čin 

gasilca pripravnika. V nasprotnem primeru ne morejo več tekmovati na gasilskih 

tekmovanjih.  

 

Na osnovi sprememb v letih so popravljene lestvice za obračun let. 

Vse spremembe bodo posodobljene v Vulkanu in Programu za gasilska 

tekmovanja. 
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OMEJITVE PRI SESTAVI TEK. ENOT - novosti: 

V tekmovalnih enotah mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi 

pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši od 12 let). Upošteva se 

njihova starost 12 let. Ni več omejitve števila mlajših tekmovalcev! 

  

Tekmovalec lahko v enem razpisnem obdobju državnega 

tekmovanja tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko nastopi na 

istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno 

enoto.  

 

Izjema je možna le v primeru nastopa tekmovalne enote na 

izbirnem tekmovanju in mednarodnem gasilskem tekmovanju 

CTIF. 

 

V kategoriji poklicni gasilci morajo biti člani tekmovalne enote 

poklicni gasilci, ki so zaposleni v tem podjetju. Tekmujejo lahko 

tudi prostovoljni gasilci, ki so zaposleni v podjetju, iz katerega je 

enota, in v podjetjih, ki so v požarnem okolišu te enote.  
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Tekmovalna enota je diskvalificirana, če (točka 1.7). :  

a) so se tekmovalci oz. njihovi neposredni vodje neprimerno vedli pred otvoritvijo ali 

med otvoritvijo tekmovanja, v času tekmovanja, pred zaključkom, med zaključkom 

ali po zaključku tekmovanja;  

b) so bili na seznamu tekmovalcev nepravilno podani podatki;  

c) so tekmovalci nastopali v različnih tekmovalnih enotah (diskvalificirana je druga 

tekmovalna enota, v kateri je tekmovalec nastopal);  

č) je enota brez odobritve tekmovalnega odbora namerno nastopala na drugi progi, 

kot jo je predpisala komisija A;  

d) so tekmovalci namerno ovirali tekmovalce druge tekmovalne enote;  

e) enota ni uporabila predpisanega orodja in opreme;  

ni pa diskvalificirana, če je za neuporabljeno orodje in opremo opredeljena druga 

vrsta napake. Poleg zgoraj naštetih vzrokov za diskvalifikacijo so pri vsaki  

posamezni tekmovalni disciplini še dodatno opredeljeni vzroki za diskvalifikacijo.  

V primeru diskvalifikacije na podlagi alinej a, b, c, č, d tekmovalna enota ne prejme 

nagrade, priznanja za udeležbo oz. tekmovalne značke. Črta se tudi s seznama 

sodelujočih tekmovalnih enot.  

Diskavlifikacija - novosti 
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Člani tekmovalnega odbora so lahko le gasilski vodje z opravljenim izpitom za 

sodnika gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin in z opravljenim 

preverjanjem, razen predsednika komisije za red in varnost. 

 

Protokol: 

-otvoritev tekmovanja (predsednik tekmovalnega odbora);  

-zaključek tekmovanja (predsednik tekmovalnega odbora) – pred spustom 

tekmovalne zastave!!! 

 

Če  je  doseglo  več  tekmovalnih  enot  oziroma tekmovalcev iz posamezne 

kategorije enako število točk, se priznajo mesta v zaporedju, ki ga določi 

tekmovalni  odbor na podlagi ugotovitve doseženih točk najzahtevnejše gasilske 

tekmovalne discipline.  

Prioritete zahtevnosti tekmovalnih disciplin so določene z zaporedjem v razpisu. 

 

Sodnik, ki tudi tekmuje, ne sme na tekmovanju soditi in tekmovati v isti 

kategoriji. 

 

Čas, ki so ga tekmovalci potrebovali za izvedbo tekmovalne discipline, računamo 

v sekundah in stotinkah sekunde, ne glede na to, ali se meri čas ročno ali 

elektronsko 

 

OSTALO – PRAVILA - novosti: 
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RAZPIS CIKLUSA GASILSKIH TEKMOVANJ  

V LETIH 2019 IN 2020  

 

Razpis št. GZS-137/2018 z dne 9. 10. 2018 

 

V letu 2019 bodo izvedena občinska gasilska tekmovanja, gasilska 
tekmovanja na ravni gasilskih zvez in regijska gasilska tekmovanja (do 31. 
10. 2019). 

 

V letu 2020 bo izvedeno državno gasilsko tekmovanje. 

 

 

Dodatek k razpisu ciklusa - sklep 7. seje Poveljstva GZS: 

 

V razpisu ciklusa tekmovanj 2019-2020 se spremeni norme za starejše 

gasilke: 

 

za regijska tekmovanja na 410 točk in  

za državno tekmovanje na 420 točk. 
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Obvezne predpisane tekmovalne discipline,  

saj so ta tekmovanja tudi izbirna tekmovanja za uvrstitev na 

gasilska tekmovanja na višji ravni.  

 

Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih 

in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2019. 

 

Organizatorji tekmovanj morajo tekmovanje voditi preko 

Vulkana in Programa za gasilska tekmovanja Gasilske zveze 

Slovenije.  

Splošno 



GZS / 2019 

Regijskih gasilskih tekmovanj se lahko udeležijo: 

tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih v gasilskih zvezah dosegle prva tri 
mesta in 

tekmovalne enote, ki so dosegle predpisano normo. 

 

 

Iz gasilskih zvez, v katerih je na tekmovanjih gasilskih zvez sodelovalo v 

posameznih tekmovalnih kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, 

lahko na regijskem tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva štiri 

mesta. V kolikor četrto uvrščena enota doseže hkrati tudi predpisano 

normo, se ne more regijskega tekmovanja udeležiti še ena dodatna enota. 

 

V kolikor se na tekmovanjih gasilskih zvez pri štafetah zaradi  

objektivnih razlogov odstranijo ovire, dodatne norme za uvrstitev na 

regijsko tekmovanje ne veljajo.  

 

 

Regijska gasilska tekmovanja morajo biti zaključena do 31. oktobra 
2019.  

 

Pogoji za uvrstitev na regijsko tekmovanje 
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Pionirke – od dopolnjenih 6 do 11 let 

Pionirji - od dopolnjenih 6 do 11 let 
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke 

- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke 

- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke 

Discipline 
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Mladinke - od 12 do 16 let 

Mladinci - od 12 do 16 let 
- vaja z ovirami za mladince in mladinke  

- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke  

- vaja razvrščanja 

Discipline 
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Discipline 

Tekmovalne kategorije za člane 

in članice 
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Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let, šteje se 58 

let (izjema do 31.12.2020, po tem datumu za vsa tekmovanja 

najmanj 58 let) 

Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let 
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev  

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev  

Discipline 
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Vaja z vedrovko 

P / 13 
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Sestava skupin in starost enot 

 Tekmovalna skupina je sestavljena iz  
najmanj 9 tekmovalcev, lahko pa ima v 
sestavi tudi rezervo (10 tekmovalcev). 
 

 Sodelujejo lahko tekmovalci v starosti 6 
do 11 let. 

 

 V kolikor tekmuje v ekipi 6 letnik mora na 

dan tekmovanja izpolniti starost 6 let.  

 

 Za starost enote (tekmovalca) se 
upošteva letnica rojstva 

Splošna pravila 

file:///C:/Documents and Settings/ivanjezernik/Doma/Gasilci/Tekmovanja/Linz08/Modulistica.ppt#2. Diapositiva 2
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Pozitivne točke 

P / 15 

    Pionirji in pionirke 

 

Starost enote začetno število točk 

 

 54-62   1000 

 63-71   998 

 72-80   996 

 81-89   994 

 90-98   992 

     99    990 
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Vaja z vedrovko - splošno 

 Tekmovalci so oblečeni v gasilsko delovno obleko 

 Tekmovalci so pokriti z delovno kapo 
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Vaja z vedrovko - splošno 
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Splošna pravila 

 Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako 
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Orodja in oprema za vajo: 

6 x vedro volumna 10L 

V katerem je 5 L vode 

3 x vedrovka z gumijasto 

Cevjo dolžine 2m 

3 x tarča – V=1l PRAZNA 

4m 
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PRIPRAVA ORODJA 

P / 20 

 Vso opremo si enota sama pripravi, vendar mora ta biti 
pripravljena pravilno. Pri pripravi lahko sodeluje mentor 
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PRIPRAVA ORODJA 

 Test vedrovke pred začetkom 
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Vaja z vedrovko 

Po pripravi orodja in opreme se tekmovalna enota postavi 

pred startno črto v eno vrsto in v tri skupine 

Desetina počaka na povelje predsednika 

ocenjevalne komisije za začetek vaje. 
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Vaja z vedrovko 

Kako bo izdano povelje - »Pozor – zdaj«  
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Vaja z vedrovko 

Vrstni red ni 

pomemben 

Po izdanem povelju predsednika ocenjevalne komisije - »Pozor – zdaj« - 
tečejo vodje skupin (N-1,V-1,C-1) k vedrovkam, odvijejo cev, odprejo pokrov 
vedrovke “VRSTNI RED NI POMEMBEN” in se postavijo pred ognjeno črto v 
položaj za gašenje. 

Povelje »Voda« že pri vedrovki, ko je opravil vse delo pri vedrovki (vključno z 
odpiranjem pokrova), NI NAPAKA 

  

Delo vodje skupine: 
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Ko je pokrov odprt in cev odvita lahko zahteva VODA 

Vodja skupine se lahko postavi pred ognjeno črto takoj po 
opravljenem delu pri vedrovki, lahko pa tudi pridržuje pokrov 
vedrovke med zlivanjem vode.  

Ni napaka, če tekmovalec 
pred izdanim poveljem 
»Voda« prestopi ognjeno 
črto in se še pred 
izdanim poveljem vrne 
pred njo.  

Vaja z vedrovko 
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Nošenje veder obeh tekmovalcev 

Vaja z vedrovko Vaja z vedrovko 

Po izdanem povelju predsednika ocenjevalne komisije - 

»Pozor – zdaj« odneseta druga dva tekmovalca eno vedro z 

vodo do vedrovke in vodo zlijeta v vedrovko (vedro z vodo 

nosita oba tekmovalca). 



GZS / 2019 P / 27 

Vaja z vedrovko 

Oba tekmovalca sodelujeta pri zlivanju 



GZS / 2019 

Vaja z vedrovko 

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 z vedrovko 
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Vaja z vedrovko 

Oba tekmovalca sodelujeta pri črpanju, njuna 

postavitev ni pomembna 
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Vodo morata tekmovalca zlivati ob odprtem pokrovu 
vedrovke. Ni napaka, če je na začetku zlivanja pokrov 
vedrovke odprt in se je nato zaprl tako, da sta del vode 
zlila preko zaprtega pokrova.  

V primeru, da se pokrov vedrovke med vajo zapre, ga 
lahko ponovno odpre katerikoli član skupine.  

Ponovno odpiranje pokrova 

Vaja z vedrovko 
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Vaja z vedrovko 

Zlivanje vode-mimo 

če ostane kaj vode v vedru, 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.  
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Vedro v vedro 

Vaja z vedrovko 

Vedri odložita V SVOJI TEKMOVALNI STEZI. Vedro je 

potrebno odložiti tako, da stoji pokonci. 

Tekmovalec lahko odloži vedro sam.  
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Vaja z vedrovko 

Nepravilno odloženo vedro Odlaganje vedra plus črpanje 
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Vaja z vedrovko 

Odlaganje veder 

dovoljeno v progi 

Širine 4m 

Dolžine 12m 
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Vaja z vedrovko 

V primeru, da tekmovalec zruši drugo tarčo je napaka 
„Rušenje tuje tarče po napaki“.Vaja je končana, ko so s 
stojal zrušene vse tri tarče. Tarče morajo biti zrušene s 
curkom vode 
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Pozor pri začetku merjenja časa 

P / 36 

Vaja z vedrovko elektronsko merjenje 



GZS / 2019 

 

P / 37 

Poleg desetarja pri podpisovanju prisoten mentor 
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 Vaja z vedrovko diskvalifikacija 

Tekmovalna enota je diskvalificirana, če: 

 

 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: 

 tekmovalci niso zrušili vseh treh tarč s curkom vode 

iz vedrovke. 
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Štafeta za pionirje-ke 400m 



GZS / 2019 

Vajo štafete na 400 m z ovirami za pionirje in  

pionirke izvede tekmovalna enota 9-ih  

tekmovalcev v sestavi:  

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

Tekmovalci so oblečeni v pionirske delovne  

obleke brez pokrivala. Tekmovalci so obuti v  

športne copate. Vsak tekmovalec mora imeti  

tekmovalno oznako.  

Tekmovalci si lahko zamenjajo tekmovalne oznake  

po izvedbi prejšnje vaje do prihoda ekipe na  

naslednjo vajo 

 

Štafeta za pionirje-ke 400m 
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Štafeta za pionirje-ke 400m 

Cilj 

Start 
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Štafeta za pionirje-ke 400m 
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• PRED STARTOM 

• Ko se predsednik  ocenjevalne komisije  

prepriča, do so vsi tekmovalci na svojih mestih 

izda povelje za start: 

 

• Starter izda navodilo:  Moje povelje se bo glasilo:      

 ‚‚Pozor -  zdaj“ 

 

• Nato starter izda povelje:  Moje povelje velja:    

•        „Pozor – zdaj“ 
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Pravilna predaja je, ko so v času 

predaje obe nogi obeh tekmovalcev 

znotraj 10 m pasu 

Štafeta za pionirje-ke 400m 

5m 5m 

50 m 50 m 
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Štafeta za pionirje-ke 400m 

Prestop je s celim 

stopalom 
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Štafeta za pionirje-ke 400m 
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Štafeta za pionirje-ke 400m 

Prestop samo z 

obema nogama. 

Po predaji ni 

prestopa s strani 

tekmovalca, ki 

predaja. 
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Delo cevarja 1: 

 Prejme ročnik od vodarja 2 

 Preteče 8. del proge (300-350m,skupaj 50m) in ko pride 
do cevi, ki leži 10 m pred trojakom (C cev je dvojno zvita, 
brez cevnega nosilca. Spojki cevi morata biti obrnjeni v 
smeri cilja in se lahko dotikata tal), prime za spojko 
tlačne C-cevi in razvije cev do trojaka, kjer jo priključi na 
vhodni priključek trojaka.  

 Ko delo opravi, nadaljuje s tekom in preda ročnik C-2. 

Štafeta za pionirje-ke 400m 
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Štafeta za pionirje-ke 400m 

Sodniki POZOR na prehodno spojko 
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 Če tekmovalec ne uspe premagati ovire, ki mu je bila 
določena, lahko premagovanje ovire ponovi, vendar 
samo pred predajo ročnika naslednjemu tekmovalcu. 

 Tekmovalci si lahko na progi označijo mesto predaje ali 
druge oznake z označevalnim trakom, vendar morajo 
takoj po odobritvi za odhod iz proge le-tega odstraniti.  

 

 V kolikor tekmovalec v času predaje vrže ročnik 
naslednemu tekmovalcu je to napaka: 

 “NEPRAVILNO PREMAGANA OVIRA OZ. NEPRAVILNO 
IZVEDENA NALOGA(po primeru)“ 

 

 Odhod tekmovalcev je dovoljen le na povelje 
predsednika ocenjevalne komisije. 

 

 

Dodatna pojasnila Štafeta za pionirje-ke 400m 

P / 50 
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Dodatna pojasnila Štafeta za pionirje-ke 400m 

Tekmovalci si lahko na progi označijo mesto predaje  
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Elektronsko merjeneje 

1m 

Kljub elektronskem merjenju se čas 

meri tudi ročno in se zapisuje 

vedno v stotinkah sekunde 
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Kazenske točke: 

• Čas izvedbe vaje 

• Odpeta ali polovično speta spojka     10 

• Nepravilno premagana ovira oz. nepravilno izvedena naloga  

• (po primeru):          10 

tekmovalec je nepravilno premagal oviro;  

 tekmovalec je nepravilno izvedel nalogo;  

 tekmovalec je z obema nogama prestopil širino tekmovalne proge; 

 tekmovalec ni predal ročnika v predpisanem prostoru. 

• Nepremagana ovira       20 

 Tekmovalec ni premagal ovire (teče namerno mimo ovire) 

• Izgubljen ročnik       20 

 Če zadnji tekmovalec v štafeti ne prenese ročnika čez 

 Ciljno črto 

 

Kazenske točke Štafeta za pionirje-ke 400m 

P / 53 
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Diskvalifikacija Štafeta za pionirje-ke 400m  

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: 

 starta trikrat pred znakom starterja; 

 ne teče vseh devet tekmovalcev oziroma tekmovalci ne 

opravijo predaje; 
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RAZVRŠČANJE 
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Razvrščanje 

Sestava tekmovalne enote in osebna oprema 

 Vajo razvrščanja za pionirje in pionirke izvede tekmovalna 

enota 9-ih tekmovalcev v sestavi:  

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

 Tekmovalci so oblečeni v gasilske delovne obleke, pokriti z 

delovno kapo.  

 Predpisana obutev pionirjev so športni copati.  

 Razpored članov v enoti je poljuben, priporočljivo je po 

velikosti. Oznako desetarja nosi poveljujoči 

 Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. 

 

 Tekmovalni prostor za vajo razvrščanja je širok 10 m in 

dolg 20 m. 

 Desetar opravi pomikanje z enoto v razdalji najmanj 5 m 

P / 56 
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IZVEDBA VAJE V TEKMOVALNEM 

PROSTORU 

P / 57 
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Izvedba vaje: 
• Desetar najprej razvrsti enoto pred ocenjevalno komisijo v osnovno 

ureditev (v dve vrsti, Desetar stoji pred enoto) in izda povelje:  

1.  »Enota, v dve vrsti, ZBOR!« 

 

Razvrščanje 

P / 58 
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• Desetar nato poravna enoto in izda povelji: 

2.  »Na desno poravnaj SE!« 

 

Razvrščanje 

P / 59 
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3.  »Mir – NO!« 

 

azvrščanje Razvrščanje 

P / 60 
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• Desetar skupaj z enoto pozdravi ocenjevalno komisijo in poroča 

predsedniku komisije.  

• Izda povelje: 

4.  »Po – ZDRAV!«  

 

Razvrščanje 

P / 61 



GZS / 2019 

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

na desno ali polkrog na levo).  

 Desetar pozdravi predsednika ocenjevalne komisije (z roko). 

 Ko mu predsednik komisije odzdravi, D spusti roko in mu 
poroča:  

5.  “ 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:  

6.  “Razumem!”   

in pozdravi predsednika ocenjevalne komisije (z roko). 

Razvrščanje 

P / 62 
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 Desetar se obrne k enoti in nadaljuje z vajo.  

 Izda povelje: 

7.  »Mir – NO!« 

 

Razvrščanje 
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 Desetar  nato  enoto obrne na desno (ali na levo) 

8.  »Na des – NO!« 

 

Razvrščanje 
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 Desetar  nato z  enoto opravi premikanje v razdalji najmanj 5 m, 

zaustavi enoto in obrne na desno (ali na levo). Desetar spremlja 

enoto izven postroja. Izda povelje: 

9.  »S pohodnim korakom na- PREJ!« 

 

Razvrščanje 
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Desetar opravi pomikanje z enoto v razdalji 

najmanj 5 m 

Razvrščanje 
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Razvrščanje 
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 Desetar spremlja enoto izven postroja 

 Enoto nemoteno spremlja tudi sodniška komisija 
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 Po najmanj 5 metrih Desetar poveljuje: 

10.  »Enota STOJ!« 

 

Razvrščanje 
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ENOTA 

IZVEDBA VAJE 

STOJ 

ENOTA 

STOJ 
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 Desetar ponovno poravna enoto tako, da se obrne proti enoti in  

poveljuje: 

 

IZVEDBA VAJE 
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11.  »Na des – NO!« (ali levo) 

 

Razvrščanje 
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Razvrščanje POPRAVEK 
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12.  »Na desno poravnaj - SE!; 

Razvrščanje 
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13.  Mir – NO!« 

Razvrščanje 
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 Nato Desetar za razpust enote povelje: 

14.  »PROSTO!« 

Razvrščanje 
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 Po povelju »Prosto!« mu vsi člani odzdravijo z roko in 
po odzdravu D z roko zapustijo svoja mesta v enoti. 

 

 Vaja se začne ocenjevati s poveljem  

1.  »Enota v dve vrsti ZBOR!«  

 

 in se zaključi s poveljem  

14. »PROSTO!« 

 

Razvrščanje 
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OCENJEVANJE: 

 

Nepravilno povelje D:      3 

 manjka obvezno povelje; 

 nepravilno zaporedje povelj; 

 povelje ni izdano v skladu s Priročnikom o razvrščanju (GZS). 

 

Nepravilno izvedeno povelje (po primeru in tekmovalcu)  1 

 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu)     1 
 

Diskvalifikacija:  

Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v Pravilih gasilskih  

in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin (točka 1.7). 
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RAZVRŠČANJE MLADINA-ČLANI 
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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. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

 

 Tekmovalci izvajajo vajo v enaki opremi kot ostale vaje 

na tekmovanju. 

 Razpored članov v enoti je poljuben, priporočljivo je po 

velikosti. Oznako desetarja nosi poveljujoči 

 Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. 

 Tekmovalni prostor za vajo razvrščanja je širok 10 m in 

dolg 20 m. 
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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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IZVEDBA VAJE 

Začetek ocenjevanja 
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IZVEDBA VAJE 

Pred ocenjevalno komisijo poveljuje: 

1.  »Enota, STOJ!« 

D pripelje enoto v tekmovalni prostor pred ocenjevalno 

komisijo v koloni po dva. D spremlja enoto izven postroja 
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ENOTA 

IZVEDBA VAJE 

STOJ 

ENOTA 

STOJ 
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Razvrščanje POPRAVEK 
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D se nato obrne proti enoti in 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 poravnaj – SE!« 
                             4.  »Mir – NO!« 

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

   5.  »Po – ZDRAV!«  
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IZVEDBA VAJE 
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Postopek poročanja 
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:  

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!”   

in pozdravi predsednika ocenjevalne komisije (z roko). 
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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!« 
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IZVEDBA VAJE 
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Razvrščanje POPRAVEK 
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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 s pohodnim korakom 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 

Vstopno  

mesto 

1
0
 m

 
20 m 
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Desetar se obrne proti enoti in izda povelja: 

       

 14. »Na le – VO (ali desno)!« 

 15. »Na desno poravnaj – SE!« 

 16. »Mir – NO!« 

IZVEDBA VAJE 
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• 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: 

 

17. »TOVARIŠ PREDSEDNIK, TEKMOVALNA ENOTA PGD … 

JE ZAKLJUČILA VAJO!” 

 

• Sledi odgovor predsednika: “ ENOTO LAHKO RAZPUSTITE!” 
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D odgovori: “Razumem” 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 po odzdravu D z roko 

zapustijo svoja mesta v enoti 

  

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

poveljem »PROSTO!« 

Vaja mora biti izvedena v tekmovalnem prostoru 

IZVEDBA VAJE 
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OCENJEVANJE: 

 

Nepravilno povelje D:      5 

• manjka obvezno povelje; 

• nepravilno zaporedje povelj; 

• povelje ni izdano v skladu s Priročnikom o razvrščanju (GZS). 

 

Nepravilno izvedeno povelje (po primeru in tekmovalcu)  2 

 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu)     2 
 

Diskvalifikacija:  

Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v Pravilih gasilskih  

in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin (točka 1.7). 
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Vaja z ovirami in 

štafetni tek za 

mladinke in mladince 
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Vaja z ovirami - splošno 
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Vaja z ovirami - splošno 

Vsi tekmovalci nosijo zaščitno čelado. 

Tekmovalci so oblečeni v delovne obleke (dovoljen stari in novi kroj, srajce 
z oranžnimi žepi, ter gasilske polo majice) 

Obuti so v čevlje ali športne copate. Čevlji s čepki niso dovoljeni 

Prehod v 3. del proge je za vse tekmovalce med tarčama. 

Ko preide tekmovalec v naslednji del proge, napake ostanejo, kljub 
kasnejšemu popravilu 

Prestop iz začrtane proge z obema stopaloma se oceni kot nepravilno 
delo kjerkoli na progi. 

Če na začetku ob prijemanju cevi tekmovalci 7 do 9 stojijo še izven proge, 
to ni napaka. Vendar se mora to izvesti v gibanju. 

Preko vseh ovir mora iti prvi tekmovalec številka 1. Ni napaka, če ga kdo 
prehiti v območju med dvema ovirama 

Tekmovalec, ki razvija cev, jo mora razviti do konca, šele nato lahko 
razpne cev, ki jo nosi s sabo. 
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Vaja z ovirami 

Tekmovalna proga 

1. del proge: 0 do 60 m 

2. del proge: 60 do 65 m 

3. del proge: 65 do 70 m 

4. del proge: 70 do 75 m 

Proga je sestavljena iz 4 delov: 
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Vaja z ovirami 
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Vaja z ovirami 

V kolikor tekmovalci povzročijo porušitev rova se vaja ne ponovi 
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Vaja z ovirami - splošno 

Enota si orodje 

pripravi sama, 

razen vode v 

vedrovko 
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Vaja z ovirami - splošno 

Enota si orodje pripravi sama 
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Vaja z ovirami 

Postavitev na začetku 

Postavitev na koncu 
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Vaja z ovirami 

Postavitev ekipe pred startom 
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Pri vsaki cevi so spojke obrnjene v smeri napada 

Na sredini startne črte je pritrjena fiksna C spojka. Levo v smeri 
napada so takoj za startno črto (v tekmovalnem polju) odložene 
4 pravilno dvojno zvite in s cevnim nosilcem spete tlačne C cevi. 
Spojke cevi so obrnjene v smeri napada in se lahko dotikajo tal. 
Razmak med cevmi ter cevjo in fiksirano spojko je največ za 
širino ene tlačne C cevi. 

Startna črta 

Fiksna spojka s 4 C 
tlačnimi cevmi 

Vaja z ovirami 

Postavitev cevi na začetku proge 
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• Razmik med stabilno spojko in cevmi, ter 

med cevmi ne sme biti večji, kot je širina 

cevi. 

 

Vaja z ovirami 
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Vaja z ovirami 

Postavitev vedrovke in vedra 

pri 60 m 
Vedrovka 

10 l vedro z rezervno vodo 

Dve vedrovki sta postavljeni vsaka 1m od zunanjega roba 
tekmovalnega prostora (levo in desno). Vsaka vedrovka je 
napolnjena z 10 litri vode. 
 
D tlačna cev vedrovke je pravilno dvojno zvita in je pravilno 
vložena v nosilec vedrovke. Ročnik je prosto odložen na 
pokrovu vedrovke in je obrnjen v smeri tarče.  
 
Z tlačno cevjo lahko opravlja samo tekmovalec št. 2 in 4 
 
Ob levem in desnem robu znotraj tekmovalnega prostora 
stoji vedro z 10 litri rezervne vode. 
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Vaja z ovirami 

Ročnik je prosto odložen na pokrovu vedrovke in je 

obrnjen v smeri tarče 
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Vaja z ovirami 

V kolikor se tlačna 

cev zatakne v  

ležišče vedrovke jo 

lahko popravi 

samo tekmovalec 
št. 2 ali 4 
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Vaja z ovirami 

V kolikor pade vedrovka ni napaka 
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Drugi del proge 

Dotik letvice na zgornji del ni dovoljen 
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Vaja z ovirami 

Lokacija plošče 
za postavitev 
orodja 
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Na plošči mora biti naslednjih 8 orodij, ki si jih tekmovalci pripravijo sami 
(vrstni red je poljuben!) 

• C-tlačna cev (dvojno zvita in zapeta s cevnim nosilcem) 

• Cevni nosilec 

• Spojni ključ 

• Cevni pritrdilec 

• Sesalni koš 

• Trojak (C-B-C) 

• Zbiralnik  

• Ročnik z zasunom 

Lesena plošča: 
2 m x 50 cm x 3 cm, na levem robu znotraj tekmovalne proge.  

Vaja z ovirami 

Orodja za odlaganje 
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Odlaganje orodja na stojala 

P / 116 

Znotraj širine letvic 

Pravilno Nepravilno 

Pravilno 
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Odlaganje orodja na stojala 

Cevni nosilec je sestavni del cevi in mora biti skupaj z cevjo 

v celoti v označenem prostoru. 
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Vaja z ovirami 

Stojalo za vezanje vozlov 

3 vrvi premera 8mm in 
dolžine 2m ki prosto ležijo 
preko stojala.  

1 vrv premera 10 do 12 mm 
(reševalna) s karabinom. Vrv 
prosto visi preko stojala. 

Ena stran vrvi je vložena v 
torbico 

Del vrvi s karabinom visi 
preko prečke v smeri starta. 
Karabin je dvignjen od tal) 

Ročnik prosto leži na tleh in 
je usmerjen proti startu 
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Vaja z ovirami 

Napaka: 

Nepravilna navezava vozla  10 kt 

-če vozli niso postavljeni v pravem zaporedju.  

V tem primeru je očiten zamik zaporedja in sicer tesarski vozel pred tkalskim, 

torej gre za eno napako (navezava 8 in 9)  
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Vaja z ovirami 

Ni napaka: 

v osnovi je nosilna vrv na drogu v pravilnem zaporedju kljub 

temu, da se na koncu zanka prepleta (navezava 7 in 8). 
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Vaja z ovirami 

Ni napaka: 

Ročnik lahko leži ni potrebno, da visi torej ni pogojen z nosilno 

vrvjo, leži pa v pravilnem zaporedju. 
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Vaja z ovirami 

Vozli: 
Za navezavo cevi z ročnikom se uporablja vrv premera 12 mm s karabinom. Vrv 
je dvignjena na polovico poti med tlemi in prečko na stojalu. Cev in ročnik ležita na 
tleh. Ročnik je obrnjen v smeri starta. Vozli morajo biti taktično narejeni tako, kot 
prikazujejo slike. Vozli morajo biti narejeni v pravilnem zaporedju. Pri tekmovalcu 
številka 7 je vrv, ki visi preko prečke lahko tudi na sosednjem polju. 

 

Jamborski vozel 

Navezava cevi z ročnikom 

Tkalski vozel Tesarski vozel 
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Vaja z ovirami 
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Cev z ročnikom - pravilno 

P / 127 
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Cev z ročnikom - nepravilno 

P / 128 

NOK 
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Tkalski vozel 

P / 129 

OK NOK 
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Vaja z ovirami 

Delo tekmovalca 6 v 1. delu proge: 
Preden začne izvajati naloge mora z obema nogama popolnoma stopiti v 
tekmovalni prostor. Kasneje lahko ponovno z eno nogo stopi ven.  
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Vaja z ovirami 

Preden začne izvajati naloge mora z obema nogama popolnoma stopiti v 
tekmovalni prostor. Kasneje lahko ponovno z eno nogo stopi ven.  



GZS / 2019 P / 132 

Vaja z ovirami 

Tekmovalci števila 7,8,9 lahko opravijo dotik z orodjem pred vstopom v 
tekmovalno stezo, saj to opravljajo v teku.  
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Tekmovalcu je z višine pasu na 

tla padla cev, ki jo je nosil.  

NI NAPAKA 

 

Pozor, to velja samo pri disciplini: 

Vaja z ovirami za mladince in 

mladinke!  

Polaganje cevovoda 
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Oznak bazena se tekmovalci ne smejo dotakniti 

Bazen se sme premagovati samo v njegovi širini 2 metra  

Tekmovalec številka 1 mora bazen premagati kot prvi  

Vaja z ovirami 

Premagovanje “vodnega bazena”: 

Samo v tej širini 

Smer napada Pravilno 

Napačno 
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Vaja z ovirami 

Tekmovalec št. 1 kot prvi premaga vse ovire 
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Vaja z ovirami 

Premagovanje “vodnega bazena”: 
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Vaja z ovirami 

Prehitevanje med ovirami je dovoljeno, vendar mora 

nato kot prvi premagati vse ovire tekmovalec št. 1 
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Ograja se pravilno premaguje v njeni širini 2 m. V času 
premagovanja noge ne smejo iti izven širine 2 m. 

Ograjo se sme dotakniti z rokami in nogami. 

Tekmovalec številka 1 mora ograjo preskočiti kot prvi.  

Vaja z ovirami 

Premagovanje “ograje”: 

Samo v tej širini 



GZS / 2019 P / 139 

Vaja z ovirami 

Premagovanje “ograje”: 

Roka lahko sega pri 

premagovanju izven širine ovire. 

Noga ni dovoljeno 
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Klop morajo vsi tekmovalci premagati v njeni celi dolžini. 

Na klop je potrebno stopiti najmanj z eno nogo. 

Če stopi tekmovalec na črto, ki je zarisana na začetku in na koncu 
gredi, potem je to nepravilno premagana ovira 

V celi dolžini klopi se tekmovalec ne sme dotakniti tal (sestopiti).   

Tekmovalec številka 1 mora kot prvi premagati to oviro. 

Vaja z ovirami 

Premagovanje “klopi”: 

Klop dolžine 200cm 
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Vaja z ovirami 

Na klop je potrebno stopiti najmanj z eno nogo. 
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Vaja z ovirami 
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Vaja z ovirami 

1x nepravilno delo. 
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Vaja z ovirami 

Delo tekmovalca številka 1 v 2. delu proge: 
Postavi se v začrtan prostor med tarčama med začetkom 
in koncem tarče (gledano v globino prostora). Gleda v 
smeri starta. 

Nepravilna postavitev med tarčama je takrat, če je z 
obema stopaloma izven prostora za postavitev. 

Ta položaj zapusti le s tekmovalcema 2 in 3 (ko ona 
končata delo pri tarčah) 

Teče skozi 3. del proge naravnost v 4. del proge. 
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Vaja z ovirami 
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Postavitev orodja in vezanje vozlov 

Vhod v četrti del med obema stojaloma 
P / 146 
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• 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«) 

DELO ENOTE V 4. DELU PROGE 
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Elektronsko merjenje vaje z ovirami 

P / 148 

Čas vaje začne naprava meriti, ko eden od tekmovalcev 
prekine žarek na startu. Čas vaje se prekine, ko da 
tekmovalec št. 1 (D) znak za konec vaje - pritisne na 
končno stikalo in dvigne roko. Stojalo je postavljeno na 
razdalji 71 metrov od startne črte in 2 metra od levega 
roba tekmovalne proge. 

 

V primeru, da tekmovalec številka 1 predčasno ustavi 
elektronsko merjenje in da kakšen tekmovalec še ni 
dokončal svojega dela, se vseeno upošteva elektronski 
čas, vendar se tekmovalcu št.1 točkuje nepravilno delo 
(prehiter znak za konec vaje), poleg tega pa se 
vsakemu tekmovalcu, ki še ni opravil svojega dela 
točkuje napaka, kot da tiste naloge ni pravilno opravil. 
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Elektronsko merjenje vaje z ovirami 

Čas vaje se prekine, ko da 

tekmovalec št. 1 (D) znak za 

konec vaje - pritisne na 

končno stikalo in dvigne roko.  
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Elektronsko merjenje vaje z ovirami 
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Skupina ni napolnila 5 litrov v tarčo        20 

 

Skupini ni uspelo z razpoložljivo vodo napolniti 5-literske 

tarče (po skupini) 

 

Skupina ni počakala signala za napolnitev 5 litrov in je 

zapustila svoje mesto (po skupini) 

Vaja z ovirami – kazenske točke 
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Štafetni tek na 
400m z ovirami 
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Štafetni tek - splošno 

Tekmovalci tekmujejo brez čelad. 

Tekmovalna enota ima v odvisnosti od starosti različno 
izhodiščno normo za tek 

Vsak tekmovalec si sam pripravi opremo. 

Na 9. delu proge tekmovalcu številka 9 lahko pomaga zvijati 
cevi tekmovalec številka 8. 

Če v času predaje pade na tla ročnik, ga mora pobrati tisti, ki 
predaja. 

Tekmovalec številka 9 ima lahko pri spenjanju cevi ročnik v 
roki, za pasom, v žepu, na tleh, … 
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Štafetni tek - splošno 
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Mere in orodja – ovire na 3. delu proge: 

Tretji del proge poteka od oznake 50m pa do oznake 
100m.  

Pri oznaki za 70m pokončno stoji dvojno zvita C tlačna 
cev. Cev je pravilno speta s cevnim nosilcem. Stoji na 
sredini tekmovalne proge. Spojke cevi gledajo v smeri 
cilja. 5m od C cevi je lesen podstavek.  

Na sredini proge na razdalji 75m je postavljena lesena 
plošča dimenzij 80cm x 80cm. 

80cm 

80cm 

Štafeta na 400m z ovirami 
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Štafeta na 400m z ovirami 
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Štafeta na 400m z ovirami 

Mere in orodja – ovire na 9. delu proge: 

Deveti del proge poteka od oznake 350m do cilja (400m). 

Pri oznaki 365m je oznaka za predajo. Do te oznake mora 
tekmovalec številka 8 predati ročnik tekmovalcu številka 9. 

Pri oznaki 380m stoji trojak (C-B-C) in levo od njega 2 dvojno 
zviti C cevi. Cevi nista speti s cevnim nosilcem. Trojak je 
obrnjen v smeri cilja. 

Razdalja med cevema, ter med cevjo in trojakom ne sme biti 
večja od širine ene C cevi. 

Spojke cevi morajo biti dvignjene od tal in usmerjene v smeri 
cilja 

Cilj 
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Delo v tekmovalnih progah: 

350m 400m / 0m 
25m 

50m 

100m 

150m 200m 

250m 

300m 

20m 

37,5m 

70m 

75m 

125m 175m 225m 

275m 

280m 

325m 365m 380m 

1 
2 

3 

4 

5 6 

7 

8 

9 

Štafeta na 400m z ovirami 
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Štafeta na 400m z ovirami 

Start tekmovalca številka 1 pri startni črti, ki je oddaljena 1m 

pred foto celico 
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Štafeta na 400m z ovirami 

S premagovanjem ovire sme začeti šele ko je prevzel ročnik 
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Pravilni načini premagovanja ovire 

Pravilno 

Napačno 

Napačno 

Pravilno 

Pravilno 

Napačno 

Napačno 
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Štafeta na 400m z ovirami 
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Prmagovanje lestve - roka 
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Prmagovanje lestve - noga 

P / 164 
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Prmagovanje lestve - noga 
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Pravilni načini premagovanja ovire 
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Pravilni načini premagovanja ovire 
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Štafeta - prestop  

Prestop samo z obema stopaloma 
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Štafetni tek – kazenske točke 
Odpeta ali polovično speta spojka 

Nepravilno premagana ovira oz. nepravilno izvedena naloga 

Predaja se ne izvede v predpisanem prostoru 

Tekmovalec z obema stopaloma prestopi označeno progo (stransko) 

Ovira premagana na nepravilen način 

Podrta ovira 

Prekinitev elektronskega merjenja na cilju brez ročnika          20 KT 

Tekmovalcu št.9 tik pred ciljem pade ročnik na tla, on pa v zaletu prekine 
končno fotocelico  

Diskvalifikacija 

Trikratni prehiter start 

Tekmovalec 9 ne preteče ciljne črte 

Ročnik se ne prenese po progi ali preko ciljne črte 

Če tekmovalec ne teče po progi ali ovira druge tekmovalce 

Če ne teče vseh 9 tekmovalcev 
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Štafeta na 400m z ovirami 

Delo na 9. delu proge: 
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Viri 

Pravila gasilskih in gasilsko športnih disciplin 

Gasilski priročnik o razvrščanju 

Spletne strani 

Arhiv Ivan Jezernik  

 


