
GZ HORJUL 
Slovenska cesta 7 
1354 Horjul 
 
Datum: 15. marec 2012 
  
Vsem PGD v GZ BREZOVICA, GZ HORJUL IN GZ DOLOMITI 
 
GZ HORJUL na osnovi programa dela Mladinske komisije  
 

RAZPISUJE 

OB�INSKO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI » 2012« 
 

ki bo 
v soboto, 21. aprila 2012 ob 10.00 uri v 

Zaklancu 
 
 
Tekmovanje bo potekalo v organizaciji mladinske komisije GZ Horjul.  
 
KATEGORIJE (Ekipo sestavljajo trije �lani) 
 

PIONIRJI: 
� pionirke -  od 7 do11 let; (letniki 2001 - 2005) 
� pionirji ali mešano -  od 7 do11 let; (letniki 2001 - 2005) 
 

MLADINCI: 
� mladinke - od 12 do 16 let;  (letniki 1996 – 2000) 
� mladinci ali mešano - od 12 do 16 let;  (letniki 1996 – 2000) 
 

GASILCI PRIPRAVNIKI:  
� gasilke pripravnice - od 16 do18 let;  (letniki 1994 – 1996) 
� gasilci pripravniki ali mešano - od 16 do18 let;  (letniki 1994 – 1996) 
 
Tekmovalci letnika 1996 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov. 
 
*V EKIPI TREH, JE LAHKO SAMO EDEN OD TEKMOVALCEV MLAJŠI OD RAZPISANE 
STAROSTI ZA POSAMEZNO KATEGORIJO! 
 
PRAVICA NASTOPA NA OB�INSKI GASILSKI ORIENTACIJI 
Tekmovanje je odprtega tipa, to pomeni, da iz vsakega PGD lahko nastopita po dve ekipi v vsaki 
kategoriji (max. dvanajst ekip). �lane pionirskih ekip spremlja mentor. Vsem ekipam priporo�amo 
uporabo kompasa.  
 
PRIJAVE: 
Prijave je potrebno poslati na priloženih obrazcih do vklju�no 10. aprila 2012 po elektronski 
pošti na naslov: miran.pisek@siol.net ali gzhorjul@horjul.si. Prijava je sprejeta, ko dobite 
odgovor/potrdilo o prejemu. 

 
KASNEJŠIH ALI NEPOPOLNIH PRIJAV NE SPREJEMAMO! 
 
 
 
 



SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJE 
� Vsak �lan lahko nastopa samo za eno ekipo. 
� Ekipa gasilcev pripravnikov potrebuje za tekmovanje kompas, s katerim se bo orientirala na terenu 

(ekipa ga prinese s seboj).  
� �e ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo »B« na cilju. Ekipa pa mora kljub 

temu oddati na cilju tekmovalno polo zaradi evidence tekmovalnih ekip. 
� Namen kontrolnih to�k je, da ekipe ne skrajšujejo za�rtanih poti.  
� Na kontrolno to�ko morajo priti vsi trije �lani ekipe, pri pionirjih tudi mentor.  
� Kontrolne to�ke so dobro vidne in ozna�ene.  
� Kontrolne to�ke so ozna�ene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti.  
� Obvezna je zdravstvena kartica.  
� Mobitel naj bo povezava z mentorjem zaradi nepredvidenih dogodkov. 
� Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporo�amo primerno obutev in obla�ila! 
� Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
INDENTIFIKACIJA IN PRIJAVA EKIP NA DAN TEKMOVANJA 
Na dan tekmovanja se bo ekipe preverjalo na podlagi prijave in izkaznice pionirja in mladinca s sliko 
(nova) ali s knjižico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Vsaka ekipa se javi pri A komisiji 
vsaj 15 minut pred startom, kjer dobi ustrezna navodila in je napotena na startno mesto. 
 
OPIS PROGE IN NA�IN TEKMOVANJA ZA PIONIRJE IN MLADINCE 
Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena.  
Proga za mlajše pionirje je dolga cca 2000 m  in ima 4  aktivne kontrolne to�ke.  
�lane pionirskih ekip obvezno spremlja mentor, ki je vpisan na prijavnem listu. Mentor lahko 
spremlja samo eno ekipo. 
Proga za mladince je dolga cca 3000 m in ima 6 aktivnih  kontrolnih to�k.  Namen kontrolnih to�k je, 
da ekipe ne skrajšujejo za�rtanih poti. Kontrolne to�ke so dobro vidne in ozna�ene. 
Karta je pripravljena na temeljnem topografskem na�rtu v dolo�enem merilu. 
Vse ekipe najprej opravijo »Vajo z vedrovko« in se nato javijo na prostoru z oznako »Start.« 
 
OPIS PROGE IN NA�IN TEKMOVANJA ZA PRIPRAVNIKIE 
� Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena.  
� Proga je dolga cca 5000 m  in ima 6 kontrolnih to�k. 
� Karta je pripravljena na temeljnem topografskem na�rtu. 
� Namen kontrolnih to�k je, da ekipe ne skrajšujejo za�rtanih poti. 
� Na kontrolno to�ko morajo priti vsi trije �lani ekipe. 
� Kontrolne to�ke so dobro vidne in ozna�ene.  
� Kontrolne to�ke so ozna�ene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti. 
� Tekmovalci se orientirajo po karti, v pomo� jim je kompas. 
� Ekipe pripravnikov najprej opravijo vajo »Postavitev orodja« in se nato javijo na prostoru z oznako 

»Start«.  
 
MESTO IZVAJANJA POSAMEZNIH NALOG DOLO�I  IN  RAZPOREDI ORGANIZATOR GLEDE NA 
TEREN. NALOGA, KI JO JE POTREBNO OPRAVITI JE OPISANA NA KONTROLNI TO�KI. 
MENTORJI EKIP (pionirji-ke) PRI IZVEDBI POSAMEZNIH VAJ PO�AKAJO SVOJO EKIPO NA MESTU, 
KI GA DOLO�I ORGANIZATOR TEKMOVANJA. 
 
CILJ 
Ekipa mora v cilj prite�i skupaj, pri pionirjih tudi mentor. �as se ustavi, ko je zadnji �lan ekipe 
pretekel ciljno �rto.  
 



MRTVI �AS 
Je �as, ki ga ekipa  porabi za �akanje na posameznih kontrolnih to�kah. Ker ekipe nanj nimajo veliko 
vpliva, se ne sme šteti v skupen �as teka. Na posamezni kontrolni to�ki ga je potrebno natan�no 
evidentirati in vpisati tudi na štartni karton ekipe. 
 
�AS IZVEDBE POSAMEZNE VAJE NA KONTROLNI TO�KI 
Pri disciplinah, kjer se meri �as, se ta v celoti (na dve decimalki) vpiše v ocenjevalni list kot negativne 
to�ke brez zaokroževanja navzgor ali navzdol. 
 
TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE 
Ekipa tekmuje izven konkurence, �e pride na tekmovanje brez izkaznice (brez izkaznice pionirja in 
mladinca s sliko (nova) ali knjižice pionirja in mladinca s sliko ali gasilske izkaznice) ali se ugotovi, 
da je eden izmed �lanov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za dolo�eno kategorijo. 
 
DISKVALIFIKACIJA EKIPE 
� Ekipe, ki bodo odstranjevale ozna�be na progi, so takoj diskvalificirane. 
� Ekipe, ki bodo uni�evale opremo na progi. 
� Nepopolna ekipa na cilju. 
� Nepopolna ekipa na vsaki kontrolni to�ki.  
� Ekipe, ki bi si pred startom ogledovale teren in hodile po progi. 
� Neprimerno obnašanje ekipe ali mentorja. 
� V primeru, da mentor spremlja ve� ekip pionirjev, so vse ekipe diskvalificirane. Posledi�no se 

ekipa zbriše iz seznama tekmovalnih enot in ne prejme priznanja za sodelovanje na tekmovanju.  
 
KON�NI REZULTAT 
�as hoje (teka) se spremeni v negativne to�ke (ena minuta sta 2 negativni to�ki). 
Prav tako so negativne to�ke rezultati na kontrolnih to�kah. 
Negativne to�ke se odštevajo od za�etnega števila to�k 500. 
Višje je število to�k, boljša je uvrstitev. 
Ekipa, ki je zgrešila za�rtano pot in posledi�no ni opravila naloge na posamezni kontrolni to�ki, se 
kaznuje z 200 negativnimi to�kami (za vsak primer).  
 
PRITOŽBE 
Sprejemajo se pisno 15 minut po prihodu ekipe skozi cilj pri komisiji „B“.  
 
ŠTARTNINA: 
Štartnina za posamezno ekipo je 12 EUR, ki se pla�a ob prijavi ekipe do vklju�no 10.aprila 2012 na 
TRR št. SI56-0202-7008-8954-341, GZ Horjul, Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, s pripisom: 
ORIENTACIJA 2012 – štartnina. 
 
PREHRANA: 
Za vse ekipe je poskrbljeno za prehrano in osvežilne napitke ( 4 kompleti na ekipo ). 
 
NAGRADE: 
Prve tri uvrš�ene ekipe v vsaki kategoriji prejmejo medalje in  pokale. 
 
Vse dodatne informacije v zvezi z orientacijskim tekmovanjem bodo objavljene na internetni strani 
GZ Dolomiti www.gasilskazveza-dolomiti.si . 
 
Z gasilskimi pozdravi! 
 
           GZ Brezovica                                     GZ Dolomiti                                  GZ Horjul 
      Komisija za mladino                  Komisija za mladino            Komisija za mladino 
              Petra Zega                                 Klemen Peklaj                              Miran Pišek 

                                                                                     



 

1 DRŽAVNO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI »2012« 

 

1. KONTROLNA TOČKA – IZVAJAJO PIONIRJI in MLADINCI 
 

ZBIJANJE TARČE: 

Po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, letnik 2011, stran 35 

 

Sestava tekmovalne enote: 

Vajo z vedrovko izvaja tekmovalna enota treh tekmovalcev. 

 

Orodje in oprema za vajo: 

Za izvedbo vaje z vedrovko je potrebna naslednja oprema: 

· vedrovka z gumijasto cevjo, dolžine 2m - 1 kos 

· vedro, volumna 10 l ,  v katerih je po 5 l vode - 2 kosa 

· stojalo za tarčo, višine 1 m - 1 kos 

· tarča, pločevinasta ali plastična, volumna 1 l - 1 kos 

 

OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Nepravilen start: 

· če tekmovalec starta, preden je bil dan znak za start. 5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 

· če tekmovalci med vajo govorijo, za vsako govorjenje posameznika. 2 NT 

Nepravilno nošenje veder (po napaki):  

· če vedra z vodo ne nosita oba tekmovalca, 

· če iz obeh veder ne zlijeta vode v vedrovko, 

· če zlivata vodo preko zaprtega pokrova vedrovke.  5 NT 

Prevrnitev vedrovke (po primeru):  

· če se med vajo vedrovka prevrne – tudi, če jo tekmovalec pobere. 2 NT 

Prevrnjeno vedro (po primeru):       

· če se med vajo vedro prevrne - tudi, če ga tekmovalec pobere.                                           2 NT 

Prestop ognjene črte (po napaki):  

· če tekmovalec s celim stopalom prestopi ognjeno črto (ni napaka, če tekmovalec 
prestopi ognjeno črto, pa se vrne nazaj, preden izda povelje »Voda«). 5 NT 

Prehitro potiskanje vode:  

· če tekmovalca pričneta potiskati bat vedrovke pred poveljem »Voda«. 

 2 NT 

Nepravilno delo (po napaki):   

· če tekmovalec vajo opravi drugače, kot je to določeno v opisu vaje, razen, če se 
nekaj točkuje pod drugo točko; 

· če tekmovalec ali skupina opravi delo drugega oz. delo, ki ni v pravilih 
predpisano za določenega tekmovalca. 5 NT 

Če tekmovalci niso zrušili tarče: 120 NT 

 

Ekipi, ki ima nedokončano vajo, se v ocenjevalni list vpiše 120 negativnih točk. Ekipa nadaljuje s 

tekmovanjem. 
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2. KONTROLNA TOČKA – IZVAJAJO PIONIRJI in MLADINCI 
 

TEORIJA – TOPOGRAFSKI  ZNAKI: 

PIONIRJI: 

Ekipa pisno reši pet vprašanj na poli, ki jo dobi na kontrolni točki. Pri vsakem vprašanju obkroži 
pravilen odgovor. 

MLADINCI: 

Ekipa pisno reši pet vprašanj na poli, ki jo dobi na kontrolni točki. Pri treh vprašanjih obkroži pravilen 

odgovor, pri ostalih dveh vprašanjih odgovor napiše opisno. 

Topografski znaki so priloženi k razpisu kot priloga. 
 

OCENJEVANJE: 
 

Vsak nepravilen odgovor: 2 NT 

 

3. KONTROLNA TOČKA 
 

ŠTAFETNO VEZANJE VOZLOV: 

PIONIRJI: 

Vsak izmed treh članov ekipe si izbere po en vozel (prvi član ekipe dela jamborski vozel, drugi član 
ekipe tkalski vozel, tretji član ekipe pa tesarski vozel). 
Vsak član dela drug vozel, brez žreba. Na ciljni črti je postavljeno stojalo z vrvjo (3x), dolgo 2 m,  
premera  8 mm, s katero tekmovalec izdela vozel.  

Člani ekipe se postavijo za startno linijo (glej skico vaje). Na sodnikov znak steče prvi tekmovalec do 
stojala in izdela jamborski vozel. Steče nazaj do starta. Vsak naslednji tekmovalec lahko starta šele 
potem, ko je predhodni tekmovalec pretekel startno linijo. Drugi tekmovalec izdela tkalski vozel in 

se vrne do startne linije. Tretji tekmovalec izdela tesarski vozel. Naloge je konec, ko tretji 

tekmovalec prečka startno - ciljno linijo in ko se vsi trije tekmovalci postavijo v položaj mirno. 
Vozli morajo biti obvezno narejeni na stojalu. Ekipa ima na voljo 60 sekund. Po tem času morajo 
zaključiti z delom. Če v predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, prejme ekipa 60 negativnih točk in 
po 10 negativnih točk za vsak neizdelan vozel, kar pomeni tudi v primeru, če tekmovalec ne pristopi 
k izdelavi vozla. Vrvi si tekmovalci pripravijo sami. 
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MLADINCI: 

Na ciljni črti je postavljeno stojalo z vrvjo (3x), dolgo 2 m,  premera  8 mm, s katero tekmovalec 
izdela vozel. Vozel mora biti obvezno narejen na stojalu. 

Vrsto vozla tekmovalci izžrebajo tik pred pričetkom. Člani ekipe se glede na žreb postavijo za startno 

linijo (glej skico vaje). Na sodnikov znak steče prvi tekmovalec do stojala in izdela jamborski vozel. 
Steče nazaj do starta. Vsak naslednji tekmovalec lahko starta šele potem, ko je predhodni 
tekmovalec pretekel startno linijo. Drugi tekmovalec izdela tkalski vozel in se vrne do startne linije. 

Tretji tekmovalec izdela tesarski vozel. Naloge je konec, ko tretji tekmovalec prečka startno - ciljno 

linijo in ko se vsi trije tekmovalci postavijo v položaj mirno. 
Vozli morajo biti obvezno narejeni na stojalu. Ekipa ima na voljo 60 sekund. Po tem času morajo 
zaključiti z delom. Če v predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, prejme ekipa 60 negativnih točk in 
po 10 negativnih točk za vsak neizdelan vozel, kar pomeni tudi v primeru, če tekmovalec ne pristopi 
k izdelavi vozla. Vrvi si tekmovalci pripravijo sami. 

 
 

 

 
 

POSTAVITEV TEKMOVALIŠČA 

 

 

 

 

 
JAMBORSKI VOZEL TKALSKI VOZEL TESARSKI VOZEL 

 

Jamborski vozel je pravilno navezan tudi takrat, ko 

oba konca vrvi visita pod drogom! 
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OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Vsak nepravilen vozel: 10 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 2 NT 

Prehiter start (po tekmovalcu): 5 NT 

 

 

 

4. KONTROLNA TOČKA – PIONIRJI in MLADINCI 
 

PRENOS VODE: 

Namen naloge je čim prej napolniti 1,5 litrsko steklenico (plastenka Früc) z vodo, ki je na podstavku. 

Člani ekipe se postavijo za startno linijo, kjer je postavljeno 12-15 litrsko vedro, napolnjeno z vodo. 

Vodo prenašajo s PVC kozarcem (3 dcl) v štafetnem načinu (ekipa prejme le en kozarec).  
Na sodnikov znak prvi tekmovalec (kozarec drži v roki) zajame vodo iz vedra, ga čim prej prenese do 
steklenice, ki je oddaljena od startnega mesta 3 m in je postavljena na tla. Prvi tekmovalec čim 
hitreje zlije vodo v steklenico, se vrne nazaj in poda kozarec naslednjemu članu ekipe. Predaja 

kozarca je za startno – ciljno linijo! Postavi se na konec vrste. Tekmovalcu  ni potrebno zaobiti na 

tleh postavljene plastenke. Steklenico morajo napolniti do roba. Vaja je končana, ko se zadnji 
tekmovalec vrne na zadnje mesto v koloni in vsi trije tekmovalci zavzamejo položaj mirno. 
 Za nalogo ima ekipa na voljo 2 minuti. Po tem času mora vajo zaključiti. Če v predvidenem času 
ekipa vaje ne zaključi, dobi 120 negativnih točk. 
 

Slika postavitve naloge:  

 

 

 

 

 

 

OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 2 NT 

Nepravilna predaja, za vsak primer: 5 NT 

Nedokončana vaja: 120 NT 
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5. KONTROLNA TOČKA – IZVAJAJO MLADINCI 
 

HITRO ZVIJANJE CEVI: 

Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Namen naloge je, da se čim prej zvije 1 C cev. Tekmovalci se postavijo 
pred startno linijo. Pred njimi je razvita C cev, dolžine 15 m. Na sodnikov znak vsi trije tekmovalci 
čim prej zvijejo cev dvojno nazaj v kolobar (delo si tekmovalci razdelijo po svoji volji). Naloga je 

končana, ko je cev speta s cevnim nosilcem, cev postavljena pokonci pred startno  črto, tekmovalci 
pa za njo. 
 

Slika postavitve naloge: 

 

 

 
 

POSTAVITEV TEKMOVALIŠČA 

 

 

 

 

 

PRAVILNO ZVIT KOLOBAR »C« CEVI MAKSIMALNO DOVOLJENA RAZDALJA MED 

SPOJKAMA – 15 cm 

 

 

Za nalogo ima ekipa na voljo 2 minuti. Po tem času mora z nalogo zaključiti. Če v predvidenem času 
ekipa vaje ne zaključi, dobi 120 negativnih točk. 
Po končani vaji eden izmed tekmovalcev prime za cevni nosilec, s katerim je zapeta dvojno zvita cev 
in jo dvigne od tal. Če se ta odpne, prejme ekipa negativne točke. 
 

OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 2 NT 

Nepravilno postavljen tekmovalec na koncu naloge, za vsak primer: 10 NT 

Nepravilno zapet cevni nosilec (ob dvigu cevi se cevni nosilec odpne):            10 NT 

Nepravilno dvojno zvita cev (če sta spojki po zvitju cevi oddaljeni za več kot 15 cm ali 

če pride zgornja spojka preko spodnje):          10 NT 

Nepravilno postavljena zvita cev (če cev ne stoji): 10 NT 

Nedokončana vaja: 120 NT 
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6. KONTROLNA TOČKA - IZVAJAJO MLADINCI 
 

ŠTAFETNO SPAJANJE CEVI NA TROJAK: 

Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Za tekmovanje potrebujemo 1 B cev, 2 C cevi in trojak. Orodje 

pripravi ekipa sama. Spojke cevi se ne smejo dotikati trojaka. Člani ekipe se postavijo v kolono za 

startno linijo. Na sodnikov znak steče prvi tekmovalec do orodja in spne B cev na trojak. Steče nazaj 
do starta. Vsak naslednji tekmovalec lahko starta šele potem, ko je predhodni tekmovalec pretekel 
startno linijo. Drugi tekmovalec spne levo C cev na trojak in se vrne do startne linije. Tretji 

tekmovalec spne desno C cev na trojak. Naloge je konec, ko se tretji tekmovalec vrne v kolono na 

zadnje mesto in se vsi trije tekmovalci postavijo v položaj mirno. Za nalogo ima ekipa na voljo 2 

minuti. Po tem času mora z nalogo zaključiti. Če v predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, dobi 120 
negativnih točk. 
 

Slika postavitve naloge: 

 

 
 

OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Odpeta ali pol speta spojka, za vsak primer: 10 NT 

Nepravilen vrstni red spajanja: 5 NT 

Prehiter start (po tekmovalcu):  5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 2 NT 

Nedokončana vaja: 120 NT 

 

 
 

GASILCI PRIPRAVNIKI: 
 

1. KONTROLNA TOČKA 
 

PRAVILNA POSTAVITEV ORODJA ZA TRODELNI NAPAD: 

Pri tej vaji se uporablja orodje za izvedbo vaje z motorno brizgalno (za člane). 
Tekmovalci pred pričetkom vaje stojijo za  štartno črto, ki je oddaljena 2 metra  od grla  MB. Na 
povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« tekmovalci pričnejo s pravilno postavitvijo orodja, ki je postavljeno 

na desni strani MB, gledano v smeri napada. Vrstni red postavitve je poljuben, kot je tudi poljuben 

izbor orodja posameznega  tekmovalca. Cilj vaje je, da tekmovalci v najkrajšem času pravilno 
postavijo orodje (glej skico). Vaja je končana, ko se po opravljeni nalogi tekmovalci postavijo za 

startno črto v položaj mirno. Za nalogo ima ekipa na voljo 2 minuti. Po tem času mora z nalogo 

zaključiti. 
Orodje si tekmovalci pripravijo sami. 
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Priprava tekmovališča (PGŠTD, letnik 2011, str. 114, slika 40): 
 

 
 

Postavitev orodja in tekmovalcev po končani vaji (PGŠTD, letnik 2011, stran 118, 119, slika 43, 44): 
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OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Nepravilna postavitev  orodja (orodje ni na pravem mestu, orodje je postavljeno več kot 
20 cm od zarisane črte), za vsak primer:           10 NT 

Metanje ali vlečenje orodja ali cevi, za vsak primer: 5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):  2 NT 

Nedokončana vaja: 120 NT 

 

 

 

 

2. KONTROLNA TOČKA 
 

TEORIJA – NAPRAVE IN OPREMA ZA GAŠENJE POŽAROV: 

Ekipa pisno reši tri vprašanja na poli, ki jo dobi na kontrolni točki. Literatura: knjiga Osnove varstva 

pred požarom (Ivo Krušec, 2001) – stran 155-197. 

Pri vsakem vprašanju obkroži pravilen odgovor. 

 

OCENJEVANJE: 
 

Vsak nepravilen odgovor: 2 NT 

 

 

 

 

3. KONTROLNA TOČKA 
 

ŠTAFETNA NAVEZAVA ORODJA: 

Na ciljni črti je postavljeno stojalo z reševalno vrvjo ø12mm v torbici (3x). Pred začetkom vaje so 

ročaj od sekirice in oba ročnika obrnjena proti startu. Vsa orodja pred pričetkom vaje ležijo ob vrveh 
pred stojalom na tleh. 

Vrsto navezave orodja tekmovalci izžrebajo tik pred pričetkom. Člani ekipe se glede na žreb 
postavijo za startno linijo (glej skico vaje). 

Na sodnikov znak steče prvi tekmovalec do stojala in izdela navezavo za dvig sekirice. Steče nazaj do 
starta. Vsak naslednji tekmovalec lahko starta šele potem, ko je predhodni tekmovalec pretekel 
startno linijo. Drugi tekmovalec izdela navezavo za dvig cevi z ročnikom brez pipe in se vrne do 

startne linije. Tretji tekmovalec izdela navezavo za dvig cevi z ročnikom s pipo. Naloge je konec, ko 

tretji tekmovalec prečka startno - ciljno linijo in ko se vsi trije tekmovalci postavijo v položaj mirno. 
Vse navezave se po končanem delu odložijo na tla (ni napaka, če jo tekmovalec pritrdi na drog). Pri 

tem ni pomembno, v katero smer gleda orodje. Prav tako ni napaka, če si tekmovalec med delom 
obrne konce reševalne vrvi. Ekipa ima na voljo 90 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če 
v predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, prejme ekipa 90 negativnih točk in po 10 negativnih točk 
za vsako neizdelano navezavo, kar pomeni tudi v primeru, če tekmovalec ne pristopi k izdelavi 
navezave orodja. Vrvi in orodje si tekmovalci pripravijo sami. 
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POSTAVITEV TEKMOVALIŠČA 

   

NAVEZAVA ZA DVIG 

SEKIRICE 

NAVEZAVA ZA DVIG 

CEVI Z ROČNIKOM 
BREZ PIPE 

NAVEZAVA ZA DVIG 

CEVI Z ROČNIKOM S 
PIPO 

 

 
OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Vsaka nepravilno izdelana navezava orodja: 10 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 2 NT 

Prehiter start (po tekmovalcu): 5 NT 

 

 

4. KONTROLNA TOČKA  
 

HITRO ZVIJANJE CEVI: 

Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Namen naloge je, da se čim prej zvije 1 C cev. Tekmovalci se postavijo 

pred startno linijo. Pred njimi je razvita C cev, dolžine 15 m. Na sodnikov znak vsi trije tekmovalci 
čim prej zvijejo cev dvojno nazaj v kolobar. Naloga je končana, ko je cev speta s cevnim nosilcem, 
cev postavljena pokonci pred startno  črto, tekmovalci pa za njo. 
Za nalogo ima ekipa na voljo 2 minuti. Po tem času mora z nalogo zaključiti. Če v predvidenem času 
ekipa vaje ne zaključi, dobi 120 negativnih točk. 
Po končani vaji eden izmed tekmovalcev prime za cevni nosilec, s katerim je zapeta dvojno zvita cev 

in če se ta odpre, prejme ekipa negativne točke. 
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POSTAVITEV TEKMOVALIŠČA 

 

 

 

 

 

PRAVILNO ZVIT KOLOBAR »C« CEVI MAKSIMALNO DOVOLJENA RAZDALJA MED 

SPOJKAMA – 15 cm 

 

 

OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 2 NT 

Nepravilno postavljen tekmovalec na koncu naloge, za vsak primer: 10 NT 

Nepravilno zapet cevni nosilec (ob dvigu cevi se cevni nosilec odpne):            10 NT 

Nepravilno dvojno zvita cev (če sta spojki po zvitju cevi oddaljeni za več kot 15 cm ali 
če pride zgornja spojka preko spodnje):          10 NT 

Nepravilno postavljena zvita cev (če cev ne stoji): 10 NT 

Nedokončana vaja: 120 NT 

 

 

 

5. KONTROLNA TOČKA 
 

TEORIJA – TOPOGRAFSKI  ZNAKI: 

Ekipa pisno reši pet vprašanj na poli, ki jo dobi na kontrolni točki. Pri treh vprašanjih odgovor napiše 
opisno, pri ostalih dveh vprašanjih nariše pravilen simbol. 

Topografski znaki so priloženi k razpisu. 
 

OCENJEVANJE: 
 

Vsak nepravilen odgovor: 2 NT 
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6. KONTROLNA TOČKA 
 

ŠTAFETNO SPAJANJE CEVI NA TROJAK: 

Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Za tekmovanje potrebujemo 1 B cev, 2 C cevi in trojak. Orodje 

pripravi ekipa sama. Spojke cevi se ne smejo dotikati trojaka. Člani ekipe se postavijo v kolono za 

startno linijo. Na sodnikov znak steče prvi tekmovalec do orodja in spne B cev na trojak. Steče nazaj 
do starta. Vsak naslednji tekmovalec lahko starta šele potem, ko je predhodni tekmovalec pretekel 
startno linijo. Drugi tekmovalec spne levo C cev na trojak in se vrne do startne linije. Tretji 

tekmovalec spne desno C cev na trojak. Naloge je konec, ko se tretji tekmovalec vrne v kolono na 

zadnje mesto in se vsi trije tekmovalci postavijo v položaj mirno. Za nalogo ima ekipa na voljo 2 

minuti. Po tem času mora z nalogo zaključiti. Če v predvidenem času ekipa vaje ne zaključi, dobi 120 
negativnih točk. 
 

Slika postavitve naloge: 

 

 
 

OCENJEVANJE: 
 

Čas izvedbe vaje: (na dve decimalki natančno) --:-- NT 

Odpeta ali pol speta spojka, za vsak primer: 10 NT 

Nepravilen vrstni red spajanja: 5 NT 

Prehiter start (po tekmovalcu):  5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu): 2 NT 

Nedokončana vaja: 120 NT 

 



PRILOGA ZA GASILSKO ORIENTACIJO: Topografski znaki 
 
Test teorije: 
PIONIRJI (prvih 10 znakov), MLADINCI (prvih 15 znakov), GASILCI PRIPRAVNIKI (vsi znaki) 
 

1. 

 

GRAD 2. 

 

CERKEV 

      

3. 

 

KAPELA 4. 

 

SPOMENIK 

      

5. 

 

STAN, KOLIBA 6. 

 

KOLOVOZ 

      

7. 

 

KOZOLEC 8. 

 

STEZA, 
PEŠPOT 

      

9. 

 

RAZGLEDNI STOLP 10. 

 

REKA, 
POTOK 

      

11. 

 

MO�NEJŠI IZVIR 12. 

 

ŽI�NA 
OGRAJA 

      

13. 

 

PODZEMNA JAMA 14. 

 

DALE� 
VIDNO 
DREVO 

      

15. 

 

KOTA 16. 

 

ŽI�NICA, 
VZPENJA�A 

      

17. 

 

SEDLO, PRELAZ 18. 

 

MOST ZA 
PEŠCE 

      

19. 

 

TRIGONOMETRI�NA 
TO�KA 20. 

 

VODNI 
BAZEN 

 
�


