
Discipline: 

- Vaja z MB

- Štafeta 400 m z ovirami, člani in članice

- Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev

- Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev

PRIPRAVILA:  Zvonko GLAŽAR, Rudi KOFALT

April, 2019

Permanentno  izobraževanje  sodnikov GŠTD, pred sezono 2019/2020



Disciplini: 

- Vaja z MB

- Štafeta 400 m z ovirami, člani in članice



- predpisana delovna obleka,

- enotna gasilska čelada,

- enotni pas s karabinom,

- obuvalo temne barve, iz usnja ali umetne mase, dovoljeni so tudi cestni čevlji,

- vsak tekmovalec ima tekmovalno oznako.

Priporočljiva je obutev, ki pokriva gležnje. 

OSEBNA OPREMA



TEKMOVALNI PROSTOR

POSTAVITEV ZASTAVIC – MARKACIJA

Za tekmovalce: ni obvezujoče  

Vaja s hidrantom- 7 tekmovalcev Vaja z MB



POLAGANJE B-CEVOVODA

DESETAR IN SEL

Po izdanem povelju takoj odideta do mesta postavitve trojaka. 

(lahko se vmes ustavita, vendar ne ostati na območju spajanja sesalnega voda –

„Nepravilno delo“, po skupini).



STROJNIK:

-prenos sesalnega koša, ključev, ventilne in  vezalne vrvi,

-vrvi, lahko odloži v dolžini prve sesalne  cevi, vse do odvzema vode, 

-če koš pade na tla, je nepravilno delo, tudi, če ga takoj pobere.

STROJNIK, prenos orodja



SPAJANJE  SESALNEGA VODA

-V-2 lahko za spajanje  drugega spoja   prestopi kar  preko sesalnega koša

Prehod Vodarjev in Cevarjev od spoja do spoja
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Prehod Vodarjev in Cevarjev od spoja do spoja

-V-2 lahko za spajanje  drugega spoja   prestopi kar  preko sesalnega koša

SPAJANJE  SESALNEGA VODA

1
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Stanje: povelje „Sesalne cevi veži“
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SPAJANJE  SESALNEGA VODA

ali pa do konca vaje 

Predaja spojnega ključa

- ko so sesalne cevi spete V-1, preda ključ C-2, lahko tudi po odložitvi sesalnega voda



Gledano v smeri napada:

C-1 gre do sesalnega koša in vzame 

vrečko z ventilno vrvjo;

C-2 gre na levo stran sesalnega voda,

do druge spojke;

V-2 dvigne sesalni vod, na levi strani, 

na sredini druge sesalne cevi; 

St prime za zadnjo spojko četrte

sesalne cevi;

V-1 vzame vrečko z vezalno vrvjo in 

pritrdi na zato predviden obroček

na košu.

VEZANJE  SESALNEGA VODA

Povelje: “sesalne cevi veži”



VEZANJE  SESALNEGA VODA

Stanje: povelje „Sesalne cevi veži“

Napaka: Nepravilno delo (C-2 ne sodeluje pri dvigovanju sesalnega voda)



VEZANJE SESALNEGA VODA

C-2 in V-2 lahko primeta za “svoje” spojke že preden V-1 naredi zanko mimo njune spojke.



VEZANJE SESALNEGA VODA

- zanka vezalne cevi ne sme ležati izven območja navezave



VEZANJE SESALNEGA VODA



VEZANJE SESALNEGA VODA



VEZANJE SESALNEGA VODA



PONOVNO SPENJANJE:

- tekmovalci se sami odločijo če bodo popravljali,

- povelje ni obvezno, če je: ga lahko izda le St. (drugače: govorjenje med delom),

- ponovno spajati morajo po pravilih (drugače napaka) “odpeta spojka” ,

- ponovno spajanje po povelju “končano” je napaka “odpeta spojka”.

PONOVNO SPENJANJE



Povelje izda St, ko je V-1 naredil zadnjo navezavo. V kolikor izda povelje prej: 

„Nepravilno delo“.

- St prime za zadnjo 4 sesalno cev 

- V-2 prime za spoj 2-3 sesalne cevi

- C-2 prime za spoj 1-2 sesalne cevi

- C-1 prime za sesalni koš

Povelje: “sesalni vod v vodo”

Dovolj je, da se dotikajo 

vsaj ene spojke  in vsaj z eno roko.

- V-1 ni potrebno, da sodeluje pri prenosu

PRENOS  SESALNEGA VODA



- St z roko spoji sesalni vod na MB. 

- šele potem dvigne ključ s tal, ga da na spojko-zategne in poveljuje “končano”. 

- ključa po povelju končano ne sme več premikati, drugače „Nepravilno delo“

Pred poveljem končano: ni potrebno, da je V-1 zaključil vezanje, da je C-1 položil ventilno 
vrv ali sesalni koš podložil v vodo.

SPAJANJE SESALNEGA VODA NA   MB



Stanje: C-1, izda povelje „Vodo daj“

Napaka: Nepravilno delo



ZAHTEVANJE VODE (Vodo daj)

- Ko je priključen B-cevovod na trojak in je trojak zaseden, izda C-1 (Sel ) povelje St »Vodo daj«. 

Stanje: C-1, izda povelje „Vodo daj“

Napaka: Nepravilno delo



Stanje: vaja je končana

Napaka: Nepravilno odložene rezervne cevi, 1x (na B cevi)



»slabo položene B-tlačne cevi«

- a) zavita cev za več kot 360º; (prva ali druga),

- b) če prva B-cev, ki je priklopljena na MB nima zadostnega loka,

- c) če spojka druge B-cevi ne sega preko oznake 41 m,

- d) če B-cev ostane zavita v polžu, (prva ali druga).

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

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

a) b) c) d)

SLABO POLOŽENE B - TLAČNE CEVI



»slabo položene C-tlačne cevi«

- a) zavita cev za več kot 360 º; (vse štiri C-cevi)

- b) če sta prvi C-cevi skrajšani za več kot 2 m (prva cev od N in V)

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

- d)  če C-cev ostane zavita v polžu, (vse štiri cevi)

»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



V kolikor 2-C cev po  metanju v lok  ni dokončno razvita. 

N-2 (ali V-2), lahko lok ponovno popravita. 

z nogo ni dovoljeno   „nepravilno delo“.

POLAGANJE PRVEGA NAPADALNEGA VODA



Stanje: ¸Med vajo



Stanje: Med vajo

Napaka: Nepravilno delo



Stanje: Vaja je končana



Stanje: Vaja je končana



Za vsako napadalno skupino se lahko sodi »nepravilna postavitev tekmovalcev« 
samo enkrat.

Napadalci, Vodarji - 6

POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE



a) C-1 mora, preden pritisne na tipko »Stop«, vsaj za trenutek pravilno zasesti mesto ob  

trojaku, v nasprotnem primeru se to oceni kot »nepravilno delo«.

b)    Če C-1 ne odmeri časa trajanja vaje s pritiskom na tipko »Stop«, - »nepravilno delo«. 

c)   Če C-1 odmeri zaključek vaje prekmalu – preden napadalne skupine zavzamejo končno 

postavitev: 

– se upošteva čas ročnega merjenja vaje in tekmovalcu se   dosodi »nepravilno delo«. 

d)   Če C-1 po odmerjenju časa vaje ne zasede takoj

(v času 3 sekund) svojega mesta pri trojaku, 

se oceni kot »nepravilna postavitev tekmovalcev“

ELEKTRONSKO MERJENJE ČASA VAJE



Nepravilno premagana ovira

- Gred, če tekmovalec stopi na črto s katerimkoli delom stopala na začetku oziroma 

koncu ovire, 

- Lesena ovira, če je ne premaga s celim telesom v njeni višini

ŠTAFETA NA 400 Z  OVIRAMI   ZA ČLANE IN ČLANICE



Disciplini:

- Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev

- Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev



B-cevovod je položen: 

-Ko je spet v celoti;

- na hidrantni nastavek,

- cevi med sabo, 

- in na trojak.

POLAGANJE B-CEVOVODA
B-cevovod polagata V-1 in V-2



POLAGANJE B-CEVOVODA
V-2 razvije drugo B-cev preko oznake, ki je 26 m od hidrantnega nastavka in jo priključi na trojak

B-cevovod je položen: 

-Ko je spet v celoti;

- na hidrantni nastavek,

- cevi med sabo, 

- in na trojak.

Ko je B-cevovod položen:

- izda V-2 povelje: »Vodo daj.«

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

prevzame sel spojna ključa  od vodarjev.

Ko je B-cevovod položen:

- lahko začneta  V-1 in V-2 polagat drugi C-cevovod

SODNIKI:

Drugi napadalni vod se lahko prične polagati 

že pred poveljem „Vodo daj“



PRIKLOP TROJAKA

- Tekmovalec (N-2, V-2), si sam lahko dvigne trojak (ne za ventil ?)

- Drugi tekmovalec (S) mu ne sme dvignit trojaka „nepravilno delo“



- 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.  Pobral mu ga je V-2.

Oceni se: „Nepravilno delo“ 



POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE

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

- levo ali

- desno ali 

- nazaj, 

nikakor pa ne naprej



- stoji v višini trojaka, 

- 3 do 4 m desno od trojaka, 

- obrnjen proti rojaku;

Dvig roke na koncu vaje,  ni potreben. 

Desetar

POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE

Ni potrebno



VAJA RAZNOTEROSTI  - 7 tekmovalcev



- Desetar po postavitvi tekmovalcev preda 

poročilo predsedniku ocenjevalne komisije.

- Med poročilom so že tekmovalci na 

svojih mestih. 

- Vsak tekmovalec opravi hitro oblačenje 
(čelada in delovni pas)

- Organizator pripravi 7 stolov.

Na koncu vaje (D):

- stoji tako, da se s prsti obeh nog dotika 

ciljne črte,

- roke ni potrebno dvigovat/spuščat 

v znak, da je vaja končana. 

IZVEDBA VAJE

Desetar 



Tekmovalci si v metrskem polju poljubno pripravijo stole



Opremljanje izven 3 m območja

Pomeni: 

- tekmovalec ne sme prestopit linije (7 m) v smeri napada

- lahko pa vstopi v sosednjo polje

- lahko se opremlja pred linijo (4 m)



-Vsak tekmovalec opravi hitro oblačenje (čelada  
in delovni pas)

Nepravilna opremljenost z gasilskim delovnim

pasom (oceni se največ 1x po tekmovalcu):

IZVEDBA VAJE

- pas ni zataknjen v »gajko«;



- St vzame hidrantni nastavek in ključ za spojke

(vzame istočasno).

Velja za disciplini: 

-Vaja s hidrantom

-Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev

Strojnik

IZVEDBA VAJE



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

pasom, (med delom ga lahko odloži)

(ključ lahko odloži neposredno ob hidrantu)

neposredno je: mesto kjer stoji, ko vpenja 

hidrantni nastavek)

- St 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



- 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

N-2 ni dovoljeno cevi povleči nazaj, da

bi s  tem odpravil napako.

Napaka: „pred in po popolnem razvitju cevi je                   

tekmovalec cev še popravil in s tem odpravil napako“



Napadalec-2,  N-2

IZVEDBA VAJE

Napaka: „Cev je pri metanju skrenila

izven metrskega pasu“

. 

100 cm  ….   90  …..   80 cm

1 m



-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
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