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- Vaja z MB
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- Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev
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Izobraževanje sodnikov GŠTD pred Državnim gasilskim tekmovanjem, Celje 2021



Članske kategorije: (člani / članice, st. gasilci / st. gasilke)

- predpisana delovna obleka;

- čevlji morajo biti temne barve, iz usnja ali umetne mase; priporočljiva ja obutev, oprijemajoča    

gležnjev;

- vsak tekmovalec ima tekmovalno oznako.

OSEBNA OPREMA



Članske kategorije: (člani / članice,      st. gasilci / st. gasilke)

- enotni pas s karabinom

OSEBNA OPREMA

„Novi“ delovni pasovi lahko imajo  dodatno nameščen karabin „ELANOVI“ delovni pasovi morajo  nameščen karabin



Članske kategorije: (člani / članice, st. gasilci)

- enotna gasilska čelada

a) tipizirane gasilske zaščitne čelade EN 443

b) čelade, ki ustrezajo standardu EN 16471 ali EN 16473

c) čelade, ki se že več let uporabljajo za tekmovalne namene - spisek

OSEBNA OPREMA

Članske kategorije: (st. gasilke)

- enotna gasilska čelada

Izjemoma lahko  tekmujejo s čelado civilne zaščite oz. delovno čelado. 

…

Vir: https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/03/Celade-priloga.pdf



TEKMOVALNI PROSTOR

POSTAVITEV ZASTAVIC – MARKACIJA

Za tekmovalce: ni obvezujoče  

Vaja s hidrantom - 7 tekmovalcev Vaja z MB



DISCIPLINA: 

- Vaja z MB



- pomen sodnika št. 4

- čeprav sta strani tlačnih cevi različnih barv, to ni pomembno upoštevati pri zvijanju

- kodeks sodnikov (vloga predsednika, prihod pred enoto, enotna opremljenost, … 

PRIPRAVA ORODJA IN KODEKS SODNIKOV



PRENOS SESALNIH CEVI

VODARJA

- pri dvigu in prenosu, obeh cevi sta oba obrnjena proti vodi

- pri prenosu, prenašata: V-1 in V-2, za spojki



Kdaj se začne „ponovno spajanje“?

PONOVNO SPAJANJE

- v primeru, da se kadarkoli pred poveljem »Končano« odpre  katera od že spetih spojk, 

lahko St izda povelje: »Ponovno spajaj.«

Napaka: - spojka še ni bila speta: Nepravilno delo, C-2

- spojka je že bila speta; Razpeta spojka, C-2“



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



VEZANJE  SESALNEGA VODA

Stanje: povelje „Sesalne cevi veži“

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



“Neučinkovito vezana vezalna vrv” - oceni se samo 1x

- nepravilno pripeta vezalna vrv na sesalni koš,

- zanka vezalne vrvice ne sme ležati na območju vezave,

- vezalna vrv ni pritrjena na prednji desni del MB,

- vezalna vrv po preizkusu ne nosi,

- vezalna vrv se je po preizkusu odvezala.

VEZANJE SESALNEGA VODA

DDOVOLJENOO



- St z roko spoji sesalni vod na MB. 

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

- pred poveljem končano lahko s ključem  x - krat, zateguje spojko 

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

SPAJANJE SESALNEGA VODA NA  MB



ODPRAVLJANJE NAPAKE 

»Slabo položene C-tlačne cevi«

- vloga sodnikov št. 2 in št. 1

- v kolikor odpravi napako kateri drugi tekmovalec, kot N-2,  napaka: Nepravilno delo

- v primeru, da N-2 povleče tudi spojko prve-B cevi, napaka: Vlečenje razvitih cevi 



Strojnik

POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE

- desno od sesalnega voda oz. MB:



Ocenjevalni list (vaja z MB)

SITUACIJA  NA KONCU VAJE

Z. št. Čas/Vrsta napake Negativne

točke

5 Pozabljena ali izgubljena oprema

– ko tekmovalec na koncu vaje nima pri

sebi predpisane opreme (torbica, 

cevni nosilec, cevni pritrdilec, ključ za

spojke, razen ključ pri strojniku); 

5 

1.7 Tekmovalni in organizacijski odbor, GŠTD 2019, str. 15

Tekmovalna enota je diskvalificirana, če:

a)

b)

e) enota ni uporabila predpisanega orodja in opreme; 

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

napake.

Primer: enota ni uporabila predpisanega orodja in opreme (ročnik, cev …)

Dogodek: rezervne cevi ni vzel V-2, ampak npr. sel.  Napaka je: nepravilno delo



DISCIPLINI:

- Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev

- Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev



Trojak je zaseden, ko se:

- Sel / C-1 postavi razkoračeno preko B-cevi,

- neposredno pred trojakom.    Kdaj je to?

Sel / C-1 s  tega mesta:

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

- zahteva vodo od St, (pri vaji MB)

- opravlja s trojakom,

- stoji ob koncu vaje

Ko ne dela prej naštetega, 

lahko tudi mesto ob 

trojaku zapusti.

ZASEDBA TROJAKA  Sel / C-1

Do prihoda C-1 lahko Sel upravlja s trojakom. 



POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE

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

- levo ali

- desno ali 

- nazaj, 

nikakor pa ne naprej



VAJA RAZNOTEROSTI  - 7 tekmovalcev



Na koncu vaje (D), 

- Stoji tako, da se s prsti obeh nog dotika 

ciljne črte (kot postavitev pri vaji z MB – prva vrsta)

- roke ni potrebno dvigovat / spuščat 

v znak, da je vaja končana. 

IZVEDBA VAJE

Desetar 



Tekmovalci si v metrskem polju poljubno pripravijo stole

IZVEDBA VAJE



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)

IZVEDBA VAJE
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