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PRILOGA K RAZPISU ZA LADOTOV MEMORIAL 
 

 

TEKMOVALNA DISCIPLINA: 

MOKRA VAJA S HIDRANTOM – 9 tekmovalcev 

 

Sestava tekmovalne enote: 

Vajo izvaja tekmovalna enota 9-ih tekmovalcev v sestavi D, S, St, N-1, N-2, V-1, V-2, C-1, C-2.  

 
Tekmovalci so oblečeni v predpisano gasilsko delovno obleko, enotno opremljeni s čelado in delovnim 
pasom s karabinom. Obuvalo mora biti temne barve, lahko je iz usnja ali umetne mase. Priporočljiva je 
obutev, oprijemajoča gležnjev. Dovoljeni so tudi cestni čevlji. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso 
dovoljeni. Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. 
 

Orodje in oprema za vajo:  

Za vajo je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator: 

 podzemni hidrant, 

 hidrantni nastavek B/B, 

 1 trojak B/CBC z ventili, 

 1 prehodna spojka B/C, 

 1 ključ za spojke, 

 2 tlačni B-cevi, dvojno zviti s cevnima nosilcema, dolžine 15 m, 

 9 tlačnih C-cevi, dvojno zvitih s cevnimi nosilci, dolžine 15 m,  

 3 C-ročniki Ø8mm z zasunom, 

 3 cevni pritrdilci, 

 1 torbica, 

 lesena ograja širine 200 cm in višine 70 cm, (ovira iz vaje z ovirami za mladino) 

 rov 80 cm x 80 cm, dolžine 600 cm, (ovira iz vaje z ovirami za mladino) 

 preproga pod rovom, 

 stojalo za navezavo sekirice in ročnika, (stojalo iz vaje z ovirami za mladino) 

 dve reševalni vrvi 

 gasilska sekirica, 

 1 x C ročnik na zasun s C cevjo. 

 

Opis tekmovalnega prostora 
Tekmovalna proga za izvedbo mokre vaje s hidrantom bo potekala na asfaltni površini, širine 15 m in dolžine 
60 m. Na progi bo kompletna oprema in orodje za izvedbo mokre vaje s hidrantom. Na sredini zarisane črte, 
ki označuje začetek tekmovalnega prostora, je postavljen podzemni hidrant, ki ima pritrdišče za pritrditev 
hidrantnega nastavka. 26 m od začetne črte bo vidna črta čez celotno širino tekmovalne proge. 
Na razdalji 52 m od začetka tekmovalnega prostora (26 m od črte pri trojaku) je narisana prva ognjena črta. 
Tarči za vse tri napadalne skupine so postavljene na razdalji 60 m od začetka tekmovalnega prostora (8 m 
od prve ognjene črte).  
 
Nastop tekmovalne enote 
Tekmovalna enota pripravi orodje in opremo za izvedbo mokre vaje s hidrantom. Po pregledu orodja in 
opreme da D sodniku št. 2 dovoljenje za zbor enote za orodjem. Nato izda D povelje: »Za orodjem zbor.« 
Tekmovalna enota se za orodjem postavi v dve vrsti tako pričaka predsednika ocenjevalne komisije. Oprema 
in orodje se brez dovoljenja predsednika ocenjevalne komisije ne sme več prestavljati. Od predaje raporta 
predsedniku ocenjevalne komisije do konca mokre vaje s hidrantom in pregleda sodnikov tekmovalci ne 
smejo govoriti (razen izdanih povelj). Vsak govor se točkuje kot napaka »govorjenje med delom«. 
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Izvedba vaje 
Po prijavi tekmovalne enote sodniku na tekmovalnem prostoru in pripravah za nastop, ter odobritvi sodnika 

za pričetek vaje, desetar stopi štiri korake naprej, se obrne na levo in izda povelje: »Požarni objekt 

naravnost, odvzem vode iz hidranta, dve B-cevi do trojaka, po dve C-cevi, navezava vozlov – 1., 2., 3. v 

napad.«  

Po povelju desetarja tekmovalci pričnejo z izvedbo vaje. Sama izvedba vaje je prepuščena tekmovalcem vse 

do zbijanja tarč. N1 in N2 s curkom vode zbijeta levo tarčo, V1 in V2  z vodnim curkom zbijeta desno tarčo, 

ter C1 in C2  z vodnim curkom zbijeta srednjo tarčo. Vse tarče so od ognjene črte oddaljene 8 m. Vaja je 

končana, ko so tekmovalci na svojih mestih in ko so porušene vse tarče. 

 

Hidrantni nastavek bo nameščen in voda odprta. 10 m od hidranta bo postavljena lesena ograja, katero 

morajo vsi tekmovalci pravilno premagati, razen strojnika, če le ta ne izvaja navezave vozla. Če strojnik 

izvaja vozel mora premagati oviro tudi, ko se vrača na svoje mesto. V slednjem primeru mora tudi on 

pravilno premagati leseno ograjo. Pravilno premagana lesena ograja je, če jo tekmovalci premagajo znotraj 

njene širine (2m). Če jo premagujejo na način, da je del noge med premagovanjem ovire izven njene širine, 

se to oceni kot »nepravilno premagana ovira«. Tekmovalci morajo premagati ograjo v postavljenem stanju, 

vsak prehod »podrte« ovire se šteje kot »nepravilno premagana ovira«. Pri premagovanju ovire mora biti B-

cev povlečena pod oviro.  

(Pri tekmovalni kategoriji starejših gasilcev ni potrebno nobenemu premagovati ovire, vendar morajo cev 

vseeno povleči pod oviro.) 

 

Med trojakom in ognjeno črto bo postavljen rov dolžine 600 cm, širine in višine 80 cm. Oba napadalca, N-1 in 
N-2 morata skozi rov in skozi rov razvijeta tudi prvo C-cev. (Razen N-1 in N-2 pri kategoriji starejših gasilcev, 
slednji C-cev razvijejo poljubno ob rovu.) 
 

Pred črto, kjer je trojak, bo na desni strani stojalo z vrvmi, gasilska sekirica in cev z ročnikom na zasun. 

Potrebno je opraviti navezavo sekirice in ročnika. Opravlja ju lahko kdorkoli, vendar mora na koncu vaje stati 

na svojem mestu. Oba vozla ne sme navezati en tekmovalec. 

  

NAVEZAVA GASILSKE SEKIRICE NAVEZAVA CEVI Z ROČNIKOM Z ZASUNOM 

 
Povelje »vodo daj« lahko tekmovalec kliče, ko je B-cevovod v celoti spet (od hidrantnega nastavka na 
trojak). Povelje izda z glasom, tekmovalec pri hidrantu pa z dvigom roke potrdi zahtevo povelja, nato odpre 
ventil na hidrantnem nastavku.  
Povelje »prva/druga/tretja voda« se lahko izda, ko ima skupina (napadalci/cevarji/vodarji) spet C-cevovod z 
ročnikom. Povelje izda z glasom. Povelje se lahko kliče tudi pred prihodom drugega tekmovalca skupine. Ko 
sta oba tekmovalca skupine pri ognjeni črti, z obema rokama držita ročnik oz. konec napadalnega voda (vsaj 
ena roka vsakega tekmovalca mora biti na ročniku), lahko s curkom pričneta zbijati tarčo.  
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Tekmovalec pri trojaku z dvigom roke nad glavo potrdi, da je povelje razumel in nato odpre pravilen ventil na 
trojaku. 
Zaključna postavitev tekmovalcev 
Po končani izvedbi vaje s hidrantom morajo biti tekmovalci postavljeni tako, kot je opisano v nadaljevanju: 

• desetar (D): stoji v višini trojaka, 3-4 metre desno od trojaka, obrnjen proti trojaku; 

• sel (S): stoji razkoračeno preko druge B-cevi tlačnega cevovoda neposredno pred trojakom; obrnjen 
je v smeri napada; opremljen je s torbico; 

• strojnik (St): stoji ob hidrantnem nastavku, obrnjen v smeri napada, se ne dotika hidrantnega 
nastavka, opremljen je z enim spojnim ključem; 

• napadalec 1 (N-1): stoji levo ob ročniku oz. drugi C-cevi prvega napadalnega cevovoda z obema 
rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri 
napada; opremljen je z enim cevnim nosilcem in cevnim pritrdilcem; 

• napadalec 2 (N-2): stoji desno ob ročniku oz. drugi C-cevi prvega napadalnega cevovoda z obema 
rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri 
napada, opremljen je z enim cevnim nosilcem; 

• vodar 1 (V-1): stoji levo ob ročniku oz. drugi C-cevi drugega napadalnega cevovoda z obema 
rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri 
napada; opremljen je z enim cevnim nosilcem in cevnim pritrdilcem; 

• vodar 2 (V-2): stoji desno ob ročniku oz. drugi C-cevi drugega napadalnega cevovoda z obema 
rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri 
napada,  opremljen je z enim cevnim nosilcem; 

• cevar 1 (C-1): stoji levo ob ročniku oz. drugi C-cevi tretjega napadalnega cevovoda z dvema rokama 
na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri napada; 
opremljen je z dvema cevnima nosilcema in cevnim pritrdilcem; 

• cevar 2 (C-2): stoji desno ob ročniku oz. drugi C-cevi drugega napadalnega cevovoda z obema 
rokama na ročniku oz. na koncu C-cevi (vsaj eno roko mora imeti na ročniku); obrnjen je v smeri 
napada; opremljen je z dvema  cevnima nosilcema. 

 

Ko vse tri napadalne skupine s curkom vode zbijejo svoje tarče se čas vaje ustavi. 

 

Odhod tekmovalne enote s tekmovalne proge je dovoljen samo po odobritvi ocenjevalne komisije.  

Strojnik ob koncu vaje zapre ventil na hidrantnem nastavku po odobritvi ocenjevalne komisije. 

 

Dodatno število točk: 

Tekmovalnim enotam, ki tekmujejo v kategoriji starejših gasilcev in gasilk se prizna dodatno število pozitivnih 

točk za vsako leto starosti tekmovalne enote, po naslednji lestvici: 

 
Upošteva se leto rojstva.
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Ocenjevanje vaje: 

Od pozitivnih točk se odštejejo naslednje negativne točke: 

 

Z.št. Čas/Vrsta napake Negativne točke 

1.  Čas izvedbe vaje Sekunda=točka 

2.  Prehiter start 
(ko najmanj en član tekmovalne enote premakne nogo pred startnim poveljem, žvižgom ali strelom) 

5 

3.  Nepravilna postavitev tekmovalcev: 
- ko tekmovalec ob koncu izvedbe vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je v opisu vaje 
predpisano; 
- ko tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme (npr. čelade); 

10 

4.  Napačno oz. nerazumljivo povelje: 
- važni deli povelja so bili izpuščeni (npr.ni bilo dviga roke, B/C-cevovod ni bil v celoti spet); 
- vsebina povelja je napačna; 
- posamezna povelja niso bila izdana (npr. odpiranje ventila brez povelja); 
- izdaja povelij za vodo s cevnim nosilcem ali cevnim pritrdilcem v ustih (v primeru, da 
povelje ni bilo izdano točno po predpisanem vrstnem redu besed, je pa bilo smiselno pravilno, se ne 
oceni kot napaka). 

5 

5.  Nepravilno delo ob cevovodih: 
- spojka druge B-tlačne cevi ni v celoti preko linije, ki označuje 26m; 
- vlečenje razvitih cevi (ko tekmovalec vleče že razvito cev v podolžni smeri po tleh); 
- metanje (izpuščanje) spojk; 
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6.  Nepravilno odložene rezervne cevi (za vsako cev) 5 

7.  Prestop ognjene črte (po skupini) 
- ko tekmovalec s celim stopalom prestopi ognjeno črto v času zbitja prve, druge ali tretje tarče . 

10 

8.  Nepravilno delo ob ovirah (za vsako napako): 
- če tekmovalci obidejo leseno ograjo in jo ne premagajo, tudi če se kateri od tekmovalcev vrača nazaj in 
ne premaga ovire (razen v kategoriji starejših gasilcev); 
- če tekmovalec nepravilno premaga leseno ograjo (po tekmovalcu) 
- če napadalca ne gresta skozi rov (po tekmovalcu) (razen v kategoriji starejših gasilcev); 
- če ne raztegneta cevi skozi rov (razen v kategoriji starejših gasilcev); 

10 

9.  Nepravilna navezava vozla: 
- če je vozel nepravilno narejen; 
- če en tekmovalec naredi oba vozla; 
- če tekmovalec ne naveže vozla na svojem mestu na stojalu. 

10 

10.  Zbijanje tarč: 
- skupina je zbila tujo tarčo; 
- leve tarče niso zbili napadalci; 
- desne tarče niso zbili vodarji; 
- srednje tarče niso zbili cevarji; 

20 

11.  Prestop ognjene črte (po skupini) 
(tekmovalec je prestopil s celim stopalom ognjeno črto v času zbitja tarče) 

10 

12.  Druge napake pri delu: 
- metanje orodja iz rok v roke; 
- govorjenje tekmovalca med izvedbo vaje (za vsak primer); 
- tekmovalec na koncu vaje nima pri sebi predpisane opreme (za vsak kos). 

5 

     

Diskvalifikacija: 

Diskvalifikacija tekmovalne enote je opredeljena v pravilih gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin 

(točka 1.7 - GŠTD 2019). 

 

 

PGD Blanca 
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Začetna postavitev:     Končna postavitev: 
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PRIJAVNI LIST 

 LADOTOV MEMORIAL 

 

 

TEKMOVALNA ENOTA: _________________________ 

 

KATEGORIJA:___________________________ 
 

 

 

Z.Š. PRIIMEK IN IME FUNKCIJA LETO R. STAROST 

1.  D   

2.  SEL   

3.  STROJNIK   

4.  N1   

5.  N2   

6.  V1   

7.  V2   

8.  C1   

9.  C2   

10.  R   

                                                      SKUPNA STAROST  

 

 

 

Blanca, 9.7.2022 

 

Desetar ekipe PGD: 

__________________________ 


