PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 16D, 8292 Zabukovje
DŠ: 69641757 Delavska hranilnica:SI56 6100 0001 2671 069
Poveljnik Vid Špec: 041 563 798
Namestnik poveljnika Matej Krajnc: 031 492 796

MINI FIRE COMBAT ZABUKOVJE je gasilska tekmovalna disciplina,
podobna FIRE COMBAT tekmovanju. Tekmovanje je sestavljeno iz
premagovanja raznih ovir, uporabe izolirnega dihalnega aparata, gasilskoreševalne tehnike.

PRAVILA:
splošne določbe:
Tekmovalna ekipa je sestavljena iz dveh članov, ki skupno premagujeta vse
ovire.
Tekmovanja se lahko udeležijo vsi polnoletni, psiho-fizično pripravljeni,
pripadniki prostovoljnih ali poklicnih gasilskih enot.
Pravilnost podatkov se preverja na osnovi izpiska iz vulkana in osebnega
dokumenta.
Vsak tekmovalec lahko nastopi samo enkrat.
tekmovalne kategorije:

- člani A
- članice A
- Posamezna kategorija se izvede, če je prijavljenih najmanj 5
ekip. Lahko se prijavijo tudi mešani pari, a se uvrščajo v
kategorijo članov.
oprema tekmovalcev:
- gasilska čelada z vizirjem
- zaščitna intervencijska obleka
- gasilske intervencijske rokavice (protipožarne in ne tehnične; lahko si jih
izposodite tudi pri organizatorju )
- gasilski škornji
- gasilski pas

Vsa oprema mora biti v skladu z tipizacijo gasilske zveze!
oprema na tekmovalnem poligonu (zagotovi organizator):
- zid širine 200cm in višine 70cm (ovira iz vaje z ovirami za mladino )
- tunel cca. 80 cm x 80 cm, dolžine 600 cm
- preproga pred tunelom in za tunelom 100 x 200 cm
- stojalo z reševalnimi vrvmi za navezavo sekirice in ročnika
- utež na vodilih za udarjanje s kladivom
- lutka, teže cca. 65 kg,
- 10 avtomobilskih pnevmatik

-

3 x C cev
1 x C ročnik na zasun
1 x B ročnik
1 x B-cev
gasilska sekirica
rdeča zastavica in dva nosilca zastavice
dihalni aparat

opis discipline:
Tekmovalca si sama pripravita opremo na progi. Za vprašanja se obrneta na
sodnika št. 4, ki je zadolžen za brezhibnost poligona. Vsi tekmovalci
tekmujejo s tlačnimi posodami organizatorja. Za pripravo in izvedbo
vaje imata na voljo 10 min. Tekmovalca štartata, oblečena v popolno
gasilsko zaščitno opremo in dihalnim aparatom brez dihalne maske. Pred
startom stojita na označenem mestu in počakata na sodnikov znak. Ne rabita
zavzeti drže mirno (stojita v drži pripravljenosti tako imenovani visoki start.)
1.naloga:
Prvi tekmovalec spne ročnik z eno C-cevjo, drugi pa vse ostale cevi
medsebojno in zadnjo na fiksno spojko. Na startu vzame gasilsko sekirico in
se poda za prvim tekmovalcem. Cevi morajo biti medsebojno spete in spete
na fiksno spojko preden prvi tekmovalec premaga drugo oviro.
2.naloga:
Zid višine 70 cm in širine 200cm.
Oba gasilca morata zid preskočiti ali prestopiti. Tekmovalec, ki ima v rokah
ročnik s cevjo mora ročnik poriniti pod oviro. Nato oviro premagati in pobrati
ročnik s cevjo in se podati naprej po progi. Drugi tekmovalec sekirice ne sme
odložiti med premagovanjem ovire. Ovire ne smeta obiti!
3.naloga:
Tunel (cca. 0,8 m x 0,8 m, l = 6 m).
Pred vhodom v tunel morata iti tekmovalca na vse štiri – dotik obeh dlani in
obeh kolen in se preplaziti čez tunel. Na obeh koncih tunela je preproga, ki
označuje do kje oziroma od kje morata biti z dlanmi in koleni v stiku s tlemi.
Cevi morata vleči skozi tunel, drugi tekmovalec lahko pri vlečenju pomaga
prvemu.
4.naloga:
Po premaganem tunelu tekmovalca prideta do stojala (konstrukcije) z
vezalnimi vrvmi in opravita vsak svojo navezavo, eden sekirice, eden ročnika.
Ni pomembno kdo opravi katero navezavo. Če ročnik ali sekirica izpade iz
naveze pred koncem vaje se to oceni kot nepravilna navezava. Ko
tekmovalca opravita navezavo sekirice in ročnika, morata nato ročnik in
sekirico preko vrvi povleči na višino najmanj 2 metra. Višina do katere
morata tekmovalca povleči ročnik ali sekirico bo primerno označena na
postavljeni konstrukciji. Nato morata tekmovalca vrv primerno pritrditi
(zavezati) na konstrukcijo, tako da ročnik in sekirica obvisita na višini
najmanj 2 metra. Vozel s katero tekmovalca pritrdita ročnik ali sekirico, ni
pomemben, važno je le, da drži. Tekmovalca si ne smeta pomagati pri
navezavi sicer se to oceni kot nepravilna navezava dvakrat. Ko z navezavo
končata, s stojala (konstrukcije) eden od tekmovalcev vzame zastavico in jo
ima pri sebi do cilja. Na cilju ni nujno, da isti tekmovalec odloži v stojalo, kar

pomeni da si jo lahko vmes izmenjata med seboj. Če jo eden od tekmovalcev
izgubi jo lahko drugi pobere.
5.Naloga:
Oba tekmovalca stečeta čez 10 položenih gum. Položene so vzporedno v
vsaki vrsti 5 in oba tekmovalca morata stopiti v vsako gumo.
6.naloga:
Udarjanje uteži s kladivom. Tekmovalec stopi na progo dvignjeno od tal cca.
0.3m in dolžine 2m. Utež teže cca.60 kg. Utež mora s kladivom udarjati po
progi dokler ni celotna utež za označeno črto. Najprej udarja en tekmovalec,
ko ta zaključi z delom mora drugi tekmovalec utež udarjati v nasprotno smer
kot prvi in zopet celo utež spraviti za označeno mesto. Vedno udarja samo en
tekmovalec in ne sme isti tekmovalec udarjati v obe smeri. Če med delom
sestopi iz ovire se mora povzpeti na mesto, kjer je izstopil in z delom
nadaljevati.
7.naloga:
5 metrov naprej na nosilih leži lutka ponesrečenec cca. 65 kg. Lutka je na
nosilih privezana. Odložiti jo morata tako, da so vse noge nosil v označenem
polju. Lutko morata oba tekmovalca z nosili skupaj prenesti 10 metrov in jo
položiti na označeno mesto. Nosila morata odložiti na tla s primerne višine
(nižje od kolen).
8. naloga:
Ko tekmovalca odložita lutko, stečeta do B-cevi, ki je napolnjena z vodo in na
katero je pripet B-ročnik in jo skupaj povlečeta do označene črte. Člani jo
vlečejo 15m članice pa 10m. Ročnik vključno s spojko B-cevi mora biti preko
označene črte. Vlečeta vedno oba tekmovalca. Vaja je končana, ko sta oba
tekmovalca za ciljno črto ter zastavica na označenem mestu.

merjenje časa:
- Meri se čas od starta tekmovalne ekipe do trenutka, ko je zastavica na
svojem mestu in oba tekmovalca za ciljno črto. Po prehodu čez ciljno črto ne
rabita zavzeti drže mirno.
- Za merjenje je odgovoren Glavni sodnik, v pomoč pa sta mu dva sodnika in
skupaj merijo in ocenjujejo izvedbo vaje (meri se s tremi merilci). Končni
rezultat je srednji čas vseh treh merjenj. Četrti sodnik pregleda orodje in
opremo pred izvedbo vaje.
sodniki:
Sodniki morajo biti z licenco sodnika gasilsko – športnih disciplin in ni
dovoljeno, da so iz društva organizatorja.
Kontrolirajo premagovanje posameznih ovir in izvedbo posameznih nalog.
trening in ogled proge na dan pred tekmovanjem:
- pred tekmovanjem se ekipe lahko z organizatorjem dogovorijo za trening
dan pred tekmovanjem od 16.00 ure dalje.
- vsaka sodelujoča ekipa ima za ogled in preizkus proge na voljo 15 min.

Tekmovanje bo potekalo v petek 28. Junija 2019, na
igrišču pri Gasilskem domu Zabukovje, (Zabukovje 16D,
8292 Zabukovje nad Sevnico), s predvidenim začetkom
ob 16.00 uri oziroma odvisno od števila prijavljenih ekip
Tekmovanje se bo izvedlo v vsakem vremenu.
Če pride do kakršnihkoli izjemnih situacij, ekipe organizator
obvesti dan pred tekmovanjem telefonsko preko sms-jev ali
e-mail-a.
Posamezno društvo lahko prijavi več ekip. Organizator ima pravico
omejiti število ekip.
Upošteval se bo vrstni red prijav. Časovnica bo pripravljena tako, da
bo prva prijavljena ekipa svoj nastop pričela ob 20.00 uri, zadnja
prijavljena ekipa pa ob 16.00 uri.
Pobirala se bo prijavnina po 10 € na ekipo. Denar se bo porabil za
prehrano, pokale in nagrade najboljšim.
Za zmagovalno ekipo je predvidena nagrada 60€ ob najmanj 10
prijavljenih ekipah v posamezni kategoriji. Če bo veliko število prijav
se lahko nagrada poveča in porazdeli se še na drugo in tretje mesto.
Ekipa naj ob prijavi navede kontaktne podatke in točno ime ekipe ki
ga bomo kasneje vpisali tudi na priznanje.
Tekmovalcem pripada ena pijača in obrok.
Razpis bo objavljen tudi na Facebook strani društva PGD Zabukovje in na
strani GZ Sevnica.
Ura pričetka tekmovanja
prijavljenih ekip.
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Razpored tekmovanja in vse ostale morebitne spremembe bodo objavljene
dan pred tekmovanjem do 20.00 ure zvečer na strani GZ Sevnica in Facebook
strani PGD Zabukovje.

Tekmovalne ekipe, ki bodo tekmovale, se morajo prijaviti
najkasneje do 25. junija do 24 ure!!!
Preko E-pošte: matej.krajnc83@gmail.com
PGD Zabukovje, Zabukovje nad Sevnico16D, 8292 Zabukovje
nad Sevnico.
Ostale informacije na tel: 041 563 798 Poveljnik Vid Špec.
Tekmovalca tekmujeta na lastno odgovornost, kar s svojim podpisom
potrdita na prijavni list. Če je prijavni list posredovan preko E-pošte
izjavo podpišeta pri A komisiji.

Kazenske točke in diskvalifikacija:
Uporabljati je potrebno opremo, predpisano v razpisu!
Pri opremi pazite:
- da je gasilski pas izpraven
- škornji morajo biti gasilski

Opremo bo pregledala komisija preden bo ekipa šla na
progo!!!
1.naloga:
Prvi tekmovalec je prvo oviro premagal preden je drugi spel ostale cevi
15s.
Cevi niso dobro spete 10s.
Prvi tekmovalec ni spel le ročnika s cevjo ampak tudi ostale cevi 20s za
vsak primer.
2.Naloga:
Tekmovalec obide oviro ne da bi jo preskočil ali prestopil: 50s za
vsakega.
Drugi tekmovalec je odložil sekirico med premagovanjem ovire: 10s.
3. naloga:
Če tekmovalca ne gresta na vse štiri – dotik tal z obema dlanema in
obema kolenoma pred vstopom v tunel in pri izstopu iz tunela pred
oziroma za označenim mestom: 10s za vsakega tekmovalca.
4. naloga:
Nepravilna navezava sekirice ali ročnika za vsak primer 10s.
Ročnik ali sekirica nista dvignjena od tal najmanj 2 metra, za vsak primer
10s.
5.naloga:
Tekmovalec ni stopil v vsako pnevmatiko 10s za vsak primer.
Tekmovalec je stopil na rob pnevmatike 5s za vsak primer (šteje vsak
dotik pnevmatike).
6.naloga:
Celotno vajo opravil en tekmovalec 20s.
Utež ni za označeno črto 20s.
7. naloga:
Če ne preneseta lutko ponesrečenca skupaj oba člana ekipe na določeno
mesto: 20s.
Metanje lutke pomeni da je lutka odložena iz neprimerne višine več kot
0.3m in se kaznuje s 15s.
Nosila z lutko sploh niso v označenem polju 30s.
Ena ali več nog nosil niso v označenem polju 10s.

8. naloga:
Cevi ne vlečeta oba tekmovalca 10s (oba tekmovalca morata za
obema rokama držati cev oziroma eden ročnik in eden cev).
Ročnik ni v celoti čez označeno črto 15s (ročnik v celoti tudi spojka od
B-cevi).
Izgubljena zastavica je le, če zastavica na koncu ni v stojalu 30s.
Če se odvrže ali odpade kateri koli del zaščitne opreme (obleka,
IDA), če se ugotovi neskladje (goljufanje) glede predpisane
opreme
ali
podatkov
ali
nešportno
vedenje,
namerno
poškodovanje opreme na poligonu: diskvalifikacija.

Z gasilskim pozdravom

NA POMOČ!

Poveljnik PGD Zabukovje
Vid Špec

Navezava ročnika

Navezava sekirice

