
TEKMOVANJE GZ RIBNICA –    AVTO RALLY 2021 

 

POTEK TEKMOVANJA 

Okvirni čas polne vožnje se pojmuje 90 minut – vsi ostali časi so odstopanja. 

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

Start tekmovanja : sobota, 23.10.2021 
- Pričetek ob 8:00 

 
 
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 Ribiški dom Prigorica, Prigorica 
 
Po vožnji 3.8 km sledi 1. delovna točka 
Po vožnji na 8.9 km 2. delovna točka 
Po vožnji na 12.7 km 3. delovna točka  
Po vožnji na 18.5 km 4. delovna točka  
Po vožnji na 28.8 km 5. delovna točka 
Po vožnji na 35.1 km 6. delovna točka 
Cilj Ribiški dom Prigorica 
 
V primeru dveh ali več ekip na posamezni delovni točki se vsaki čakajoči ekipi šteje kot mrtvi 
čas. 
 
1.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 
 
2.delovna točka » TEST« 
 
Po prihodu na točko Vodja poroča sodniku. Vsak izmed tekmovalcev izpolni svoj test. 



 
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 

 
 
3.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 

 
 
4.delovna točka – Vaja s hidrantom/ prirejena verzija  
 
OPIS DELA NA KONTROLNI TOČKI 
 
Prirejena vaja s hidrantom za 4 osebe vzeta iz GŠTD 2019 
 - Vaja s hidrantom za 7 tekmovalcev na strani 254 
 
Vajo izvajajo štirje tekmovalci Sel, Strojnik, Napadalec 1, Napadalec 2 
Tekmovalci so oblečeni v predpisano gasilsko delovno obleko, enotno opremljeni s čelado in 
delovnim pasom s karabinom, obuti v predpisano gasilsko obutev. Tekmovalci nosijo 
tekmovalne oznake; sel, strojnik, N1, N2. 
 
Orodje in oprema na tekmovališču: 

- Improviziran podzemni hidrant 
- Hidrantni nastavek B/B 
- 1 tlačna B cev s cevnim nosilcem 
- 2 tlačne C cevi s cevnima nosilcema 
- 1 navaden C ročnik brez zasuna 
- 1 trojak B/CBC 
- 1 torbica s cevnimi obvezami 
- 1 cevni pritrdilec 
- 2 spojna ključa 

 
Tekmovalni prostor: 



- Dolžina 30 m 
- Širina 5 m 

Na sredini zarisane črte stoji podstavek za hidrantni nastavek, v razdalji 150 cm je leže 
postavljen hidrantni nastavek in spojni ključ, na razdalji 350 cm so postavljeni po vrsti gledano 
v smeri napada: torbica s cevnimi obvezami, spojni ključ in ena B cev, na razdalji 400 cm so 
postavljeni v vrsti v smeri napada: cevni pritrdilec, ročnik, in dve C cevi, na razdalji 450 cm je 
postavljen trojak. 
 
Izvedba vaje : 
Prijava predsedniku komisije 
Sel izstopi iz ureditve in poroča predsedniku ocenjevalne komisije: »Tekmovalna enota x PGD 
… je pripravljena za izvedbo vaje. Po odobritvi se sel vrne v postavitev. 
Sel izstopi iz postavitve za 4 korake, se obrne levo v smeri napada in izda povelje: Požarni 
objekt naravnost, odvzem vode iz hidranta, B cev do trojaka , C cev -  v napad ! 
 
Delo posameznega tekmovalca: 
Na povelje V napad vzame Strojnik hidrantni nastavek in spojni ključ. Hidrantni nastavek 
namesti v zato pripravljen improviziran hidrantni podstavek in ostane ob hidrantnem 
podstavku , ter čaka na povelje voda. Hidrantni nastavek mora biti nameščen tako, da ga ni 
več moč obrniti za pol kroga. Strojnik mora imeti ob zaključku vaje ključ za spojke pri sebi, med 
delom pa ga lahko odloži.  
Po izrečenem povelju Sel vzame trojak, spojni ključ ter torbico s cevnimi obvezami ter odnese 
na improvizirano mesto za trojak. Sel cel čas vaje upravlja s trojakom. Na koncu vaje mora sel 
pri sebi imeti en spojni ključ in torbico s cevnimi obvezami. Med delom torbico in spojni ključ 
lahko odloži. 
Na povelje V napad se N1 opremi s spojnim ključem. N2 pripravi B cev za razvijanje, spne 
spojko B cevi na desno stran hidrantnega nastavka, prosto spojko pa poda N1. Pri tem mora 
paziti da cev nima ostrega kolena pri hidrantu. N1 razvije cevovod do trojaka in ga priključi na 
trojak. Po opravljenem delu poda spojni ključ Selu. Ko je B vod spet s trojakom Sel zahteva 
vodo s poveljem Vodo daj, kar izgovori s glasom in dvigom roke nad glavo. 
Po opravljenem delu se N1 in N2 vrneta nazaj in se opremita s ; N1 vzame ročnik in cevni 
pritrdilec, N2 pa se opremi z dvema C cevema. 
Po prihodu do trojaka N2 odloži rezervno cev do 2 m desno od trojaka, prvo cev pa pripne na 
levi izliv trojaka, prosto spojko pa poda N1. N1 razvije cev v polovični dolžini ter namesti ročnik. 
C cev mora položiti v namišljen lok N2. Ko je to delo opravljeno N1 izda povelje »Prva vodo« 
z glasom. Sel v znak dvigne roko nad glavo in odpre levi ventil na trojaku, nato se vzravna in 
izda povelje »Končano«. 
Ob koncu naje ima N1 pri sebi cevni pritrdilec, N2 pa ima pri sebi en cevni nosilec. Postavitev 
Napadalcev :N1 stoji levo, N2 stoji desno ob cevi vsak z eno roko na ročniku in eno roko na C 
cevi. 
 

Točkovnik  

Opis Kazenske točke 

Posamezna povelja niso bila izdana 10 
Ob končni postavitvi tekmovalec nima pri sebi predpisanega orodja in opreme – za 
vsak kos 

5 

Govorjenje med delom do razpusta enote – vsak primer 10 
Hidrantni nastavek ni pravilno pritrjen na hidrantni podstavek 20 
Tekmovalec je po privitju B cevi privil hidrantni nastavek 10 
Ostro koleno pri hidrantu ni popravil N2 10 
B Cev je zavita za več kot 360 stopinj 5 



C cev je odložena v spiralo 5 
Delo drugega – tekmovalec opravi dela ki niso v njegovem opisu 5 
Spojka B cevi ni potegnjena čez začrtano linijo 5 
Metanje spojk 5 

 
5.delovna točka – Vzdržljivostna točka 
 
OPIS DELA NA KONTROLNI TOČKI 
Na dolžini 25m slalom med stožci se izvede »nasilni vstop v objekt« 
(https://www.youtube.com/watch?v=39MDSiBVYlc). Po opravljeni nalogi se tekmovalec vrne 
po isti poti ter preda štafeto gasilcu št.2. Ta zopet v slalomu prenese 2 B cevi ter jih odloži v 
zaboj. Se vrne po isti poti nazaj ter preda štafeto gasilcu 3 in 4. Gasilca pretečeta slalom do 
poškodovanca (lutka) ter ga prineseta nazaj. Ko so tekmovalci poravnani se vaja konča.  Vsi 
gasilci imajo na hrbtu IDA (brez maske) 
 
Izvedba vaje: 

- Vodja poroča 
- Slalom ter nasilni vstop v objekt 
- Slalom ter prenos B cevi 
- Slalom ter prenos ponesrečenca 
- Položaj mirno 

 
Kazenske točke : 

- Čas vaje – vsaka sekunda 1 kazenska točka 
- Nepravilno odloženo kladivo (mora biti na tepihu) 10 kazenskih točk 
- Nepravilno odložene cevi (morajo biti v zaboju) 10 kazenskih točk 
- Nepravilno odložena lutka (mora biti na tepihu)  10 kazenskih točk 
- Podrt stožec 5 kazenskih točk 
- Nepravilno ali nepopolno izvedena vaja po ekipi 25 kazenskih točk 

 
 
 
 
6.Kontrolna točka  

Na tej točki se vsaka ekipa evidentira. 

 

 

 

Ribnica, 8.10.2021   

                                                 

 

 

                                                                                                                                         Poveljnik GZ 

Ribnica 

https://www.youtube.com/watch?v=39MDSiBVYlc

