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-Taktična mokra vaja

-Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev

-Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev
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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

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



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

- enotni pas s karabinom

OSEBNA OPREMA

„Novi“ delavni pasovi lahko imajo  dodatno nameščen karabin „ELANOVI“ delavni pasovi, naj imajo  nameščen karabin



Disciplina: 

Taktična mokra vaja



SESALNI VOD – posebnosti 

V kolikor je  med sesanjem spetega sesalnega voda, tekmovalci popravljajo spoje

(spoji ne tesnijo) enega ali  več spojev:

se to oceni kot “odpeta spojka” samo 1 X (krat),



SESLANI VOD – posebnosti

Sesalni koš/vod, v vodo pridržuje C-2, zunaj bazena (poljubno dolgo)



SESALNI VOD – posebnosti 

V kolikor  pride do odpete spojke na sesalnem vodu po padcu tarč 

/C-2 zapusti  sesalne cevi)/, to ni napaka.  



SESALNI VOD – posebnosti 

Če je med sesanjem ali koncu vaje sesalni koš odpet ali pol zapet, se to oceni kot

“odpeta spojka”,



Rezervne cevi in omejevalec tlaka se odlagajo po pravilih (do 2 m desno od trojaka)

Po podiranju tarč (premik napadalne cevi zaradi 

prehoda vode) le-te več niso, položene tako kot so bile

odložene  se to ne oceni kot napaka.

POLAGANJE 1. IN 2. NAPADALNEGA CEVOVODA



Izdajanje povelja:  N-1„Prvo vodo“,      V-1: „Drugo vodo“
(izdaja povelja, N-1 in V-1 je z glasom, dvig roke ni potreben)

Povelje se izda:

- ko so vsi spoji napadalnega voda speti

- ko je trojak s strani C-1 (S) pravilno zaseden

- preden je N-2 (V-2) s sekiro odprl vrata 

POLAGANJE 1. IN 2. NAPADALNEGA CEVOVODA                      



N-2, V-2

- takoj ko premagata oviro odložita sekiro

PREHOD SKOZI PROSTOR

Sekira je ne pravilno odložena če je:

- del sekire ostal v prostoru

- cela preko linije 62 m (ognjena črta)



ZBIJANJE TARČE

Ko sta oba (V-1, V-2); (N-1, N-2) tekmovalca pri ognjeni črti, s curkom zbijeta tarči.

Postavitev pri zbijanju tarč:

-oba sta obrnjena v smeri napada

-V-1, (N-1) levo od ročnika, V-2, (N-2) desno od ročnika

-oba držita ročnik oziroma konec napadalnega voda, vsak vsaj z eno roko na ročniku.

V kolikor ni tako: „nepravilna postavitev tekmovalcev“ / po skupini

Območje v katerim lahko stojita 

oba tekmovalca ko zbijata tarčo



NEPRAVILNA POSTAVITEV TEKMOVALCEV

Za vsako napadalno skupino se lahko sodi 

»nepravilna postavitev tekmovalcev« 

enkrat v   vsakem delu vaje.

I. del vaje

II. del  vaje



ZBIJANJE TARČE

Tekmovalec je prestopil  ognjeno črto s celim stopalom v trenutki  zbitja tarče.

Napaka: “Prestop ognjene črte” 

Napaka se dosodi po skupini: 1x za (N-1, N-2)  ali  1 x za (V-1, V-2)



ZAMENJAVA POŠKODOVANE CEVI

Pri poškodbi tlačnih cevi (zlomljene spojke, počene cevi) lahko pri mokrem delu zamenja 

rezervno cev kateri koli tekmovalec na poljuben način. 

- V tem primeru lahko St oziroma C-1 samostojno (brez povelja) zapira oziroma odpira ventil. 

- Če je potrebno zamenjati tlačno C-cev, se v nadaljevanju vaje uporabi rezervna cev 

cevarjev. 



Dogodek: 1

Zlomljena spojka

- Cev lahko menja 

katerikoli tekmovalec

Dogodek 2: 

Odpeta spojka

-Spojki lahko spne 

samo dotični tekmovalec (V, N)

ZAMENJAVA POŠKODOVANE CEVI



C-1 (S); upravlja s trojakom, šele tedaj ko je trojak zaseden:

Trojak je zaseden:   

- ko se postavi razkoračeno preko B-cevi 

- neposredno  za trojakom. 

Upravljati s trojakom je: sprejemanje in oddajanje povelij, delo z ventili

ZASEDBA TROJAKA

Tekmovalec upravlja s trojakom Tekmovalec NE upravlja s trojakom 



- tretja C-cev ne sme ostati v polžu ali 

vržena na kup. (Pri V in N) 

- V-1 pred vzponom sprosti karabin:

→ ELAN pas (karabin), obvezno

→ novi pas (popkovina), lahko 

- V-1 ima pri spenjanju proste roke     

PREMAGOVANJE OVIRE. Vodarja



C-1 in C-2 pričneta s polaganjem tretjega napadalnega voda:

- šele po povelju D „položi tretji napadalni cevovod”

POLAGANJE, TRETJEGA NAPADALNEGA VODA



D izda povelje “položi tretji napadalni cevovod”,  šele takrat:

- ko sta (D) izdani obe povelji (ločeno) “podaljšaj – prvi, podaljšaj- drugi cevovod”,

- in, ko je C-1 opravil delo pri trojaku (Potrdi sprejem prva in druga zapri,  zahteval zaprtje vode od St in zaprl ventile)

POLAGANJE, TRETJEGA NAPADALNEGA VODA



Sel  lahko (z glasom)  izda Strojniku povelje „vodo daj“: (DRUGIČ - suhi del vaje)

Takrat ko:

- pravilno zasede mesto ob trojaku in od V-1 ali C-1 sprejme povelja druga  ali  tretja vodo 

St - z dvigom roke nad glavo potrdi in odpre ventil na MB

IZDAJA POVELJA „VODO DAJ“ - drugič



DISKVAIFIKACIJA

Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v Pravilih gasilskih in gasilskošportnih 

tekmovalnih disciplin (točka 1.7). GŠTD, 2019 stran: 15

Tekmovalna enota je diskvalificirana če:

a)

b)

e)

Poleg tega je tekmovalna enota pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana, če:

- tekmovalci niso podrli tarče (tudi, če jo podrejo z roko);

- tekmovalci niso uporabili opreme, ki je predpisana v vaji (razen cevnega pritrdilca in   

torbice s cevnimi obvezami);

- tekmovalci ne poskusijo opraviti svoje naloge;

- vaja ni dokončana;

- vaja ni dokončana po preteku 5 minut.



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

POLOAGANJE B-VODA
B-vod polagata V-1 in V-2



POLOAGANJE B-VODA
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 vod 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 vod položen:

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

SODNIKI:

Drugi napadalni vod se lahko prične polagati 

že pred poveljem „Vodo daj“



POSTAVITEV TEKMOVALCEV NA KONCU VAJE

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

- levo ali

- desno ali 

- nazaj, 

nikakor pa ne naprej



ZAČEZEK VAJE

Vaja raznoterosti – 7 gasilcev

Povelje predsednika ocenjevalne 

komisije: 

„Pozor  - zdaj“  oz. žvižg s piščalko

-Tekmovalci z tekmovalnimi oznakami

-Zadnje povelje D, je bilo „Mirno“



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“



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



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

pasom, (med delom ga lahko odloži)

•hidrantni nastavek ni dovolj trdno privit v ležišče 

(priviti se ga da še za več kot pol obrata), 5 točk

•hidrantni nastavek ni vpet ali sploh vstavljen v 

ležišče, 10 točk 

•Strojnik se na koncu vaje ne dotika hidrantnega 

nastavka

Strojnik

IZVEDBA VAJE



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 



Knjižica:       GŠTD, 2019

Fotografije:  Ivan JEZERNIK

Klemen ZIBELNIK

Zvonko GLAŽAR

Gorazd SENTOČNIK

JD Velenje

internet

VIRI




