
TEKMOVANJE GZ RIBNICA in GZ LOŠKI POTOK    –    AVTO RALLY 2020 

 

POTEK TEKMOVANJA 

Okvirni čas polne vožnje se pojmuje med 70 in 75 minut – vsi ostali časi so odstopanja. 

- Vožnja pod 70 minut se oceni za vsako minuto 5 kazenskih točk 

Start tekmovanja : sobota, 10.10.2020 
- Pričetek ob 9:00 

 
START: 
 
VSAKA EKIPA IMA SVOJEGA VODJO, KATERI PODA POROČANJE NA VSAKI KONTROLNI TOČKI 
Poročanje : Pozdravi in poroča - tovariš sodnik, ekipa PGD … javlja nastop, pred odhodom na 
svoje delovno mesto odzdravi sodniku. Po odobritvi sodnika se prične meriti čas vaje. 
 
 
START Obrtna cona Lepovče – Pugelj 
 
SKRITA TOČKA JE NENAPOVEDANA NEKJE NA PROGI 
 
Po vožnji 5 km sledi 1. delovna točka 
Po vožnji na 11,1 km 2. delovna točka 
Po vožnji na 18,2 km 3. delovna točka  
Po vožnji na 26,5 km 4. delovna točka  
Po vožnji na 34,5 km 5. delovna točka 
CILJ Industrijska cona Ugar kontrolna točka 
 
V primeru dveh ali več ekip na posamezni delovni točki se vsaki čakajoči ekipi šteje kot mrtvi 
čas. 
 
 
 
1.delovna točka – OSKRBA PONESREČENCA 
 
OPIS DELA NA KONTROLNI TOČKI 
Na razdalji 4 metrov od startne črte dobite ponesrečenca, katerega morate ustrezno oskrbeti 
kot ekipa. Start je sočasen. Poleg poškodovanca je nameščen material za posredovanje, 
katerega lahko uporabite. Poškodovanca pustite na mestu. 
 
Izvedba vaje : 

- Vodja poroča 
- Tekmovalec katerega vodja določi izžreba navodila za izvedbo oskrbe poškodovanca 
- Sodeluje celotna ekipa 
- Vaja je končana ko zadnji tekmovalec prečka startno črto 

 
Kazenske točke : 

- Čas vaje – vsaka sekunda 1 kazenska točka 
- Nepravilno ali nepopolno izvedena vaja po ekipi 25 kazenskih točk 

 



 
2.delovna točka – OPREMLJANJE Z IDA 

 
OPIS DELA NA KONTROLNI TOČKI 
Na razdalji 4 metrov od startne črte sta na tleh dva IDA aparata in dve podkapi. Start je 
sočasen. Dva tekmovalca se opremita, dva pa pomagata pri opremljanju. Vaja je zaključena, 
ko je IDA pravilno nameščen in ko zadnji tekmovalec prečka startno črto. 
 
Izvedba vaje : 

- Vodja poroča 
- Sodelujeta dve dvojki 
 
Kazenske točke :  
- Čas vaje – vsaka sekunda 1 kazenska točka 
- Nepravilno nameščen IDA 25 kazenskih točk 

 
 
 
3.delovna točka – VEZANJE VOZLOV 
 
OPIS DELA NA KONTROLNI TOČKI 
Na razdalji 5 metrov od startne črte je postavljeno stojalo za vezanje vozlov, kjer morajo 
tekmovalci po žrebu narediti odgovarjajoči izžrebani vozel. Start je sočasen. Vaja je končana, 
ko zadnji tekmovalec po opravljenem delu prečka startno črto. Vozli za izdelavo : Enojna 
reševalna zanka, navezava sekirice (oba GŠTD 2013 stran 243), navezava ročnika, tkalski vozel 
(oba GŠTD 2013 stran 63). 
 
Izvedba vaje : 

- Vodja poroča 
- Vsak tekmovalec izžreba en vozel  

 
Kazenske točke: 

- Nepravilno izvedena vaja po tekmovalcu 5 negativnih točk 
 
 
 
4.delovna točka – »SPRETNOSTNA VOŽNJA«  
 
OPIS DELA NA KONTROLNI TOČKI 
Po prihodu na točko Vodja poroča sodniku. Na tekmovališču so postavljeni stožci, kateri 
zaznamujejo slalom progo in mesto vzvratnega parkiranja in čelnega parkiranja. Strojnik zvozi 
slalom progo in vzvratno parkira brez dotikov, nato zapelje še v drug boks čelno. Ko je voznik 
parkiral vozilo ga zapusti in prečka ciljno črto. Člani ekipe usmerjajo voznika. Start je sočasen.  
 
Izvedba vaje : 

- Vodja poroča 
- Tekmovalci zavzamejo svoja mesta in opravijo svoj del naloge 

 
 
 
 
Kazenske točke : 



- Dotik stožca ali parkirnega prostora 5 točk po primeru 
- Parkiranje vzvratno in čelno ( oddaljenost do 10 cm natančno ) brez kazenskih točk 
- Parkiranje vzvratno in čelno ( oddaljenost 11 – 20 cm ) 5 kazenskih točk 
- Parkiranje vzvratno in čelno ( oddaljenost 21 – 30 cm ) 10 kazenskih točk 
- Parkiranje vzvratno in čelno ( oddaljenost nad 30 cm ) 20 kazenskih točk 
- Izvajanje vaje nad časom 5 minut  - dodatnih kazenskih 50 točk 

 
 
5.delovna točka » TEST« 
 
Po prihodu na točko Vodja poroča sodniku. Voznik izpolni test CPP v roku 5 minut, v tem času 
morajo ostali trije tekmovalci zamenjajo kolo na vozilu (priskrbi organizator). 
 
Izvedba vaje : 

- Vodja poroča 
- Tekmovalci zavzamejo svoja mesta in opravijo svoj del naloge 

 
Kazenske točke :  

- Napačen posamezen odgovor pri testu 1 kazenska točka 
- Prekoračitev časa 5 minut 25 kazenskih točk 

 
 
6.CILJNA točka »ALKO TEST«  

Po prečkanju ciljne črte opravijo vsi tekmovalci test alkoholiziranosti in v kolikor enemu od 

tekmovalcev pokaže pozitiven rezultat je ekipa DISKVALIFICIRANA. 

 

 

 

Ribnica ; 4.9.2020    

                                                 

 

 

                                                                                                                                         Poveljnik GZ Ribnica 

 


