
Prostovoljno gasilsko društvo 
Cerklje na Gorenjskem Datum: 2.5.2018 

 
 
ZADEVA: NAVODILA ZA IZVEDBO VAJE ZA BARLETOV MEMORIAL ZA ČLANE 

 
Vaja je sestavljena iz dveh delov. V prvem delu se izvajajo raznoterosti. Ko tekmovalec opravi svojo nalogo v prvem delu 
(raznoterosti), se takoj odpravi k ročni batni črpalki na mesto, ki je razvidno iz priložene skice, vendar se ročaja črpalke in 
ročnika (N1) ne sme dotakniti dokler vaje iz raznoterosti ne opravi še zadnji tekmovalec in se postavi na predpisano mesto 

pri črpalki. Nato začno pritiskati bat črpalke, napadalec 1 (N1) pa usmeri curek v odprtino na tarči.  
 
VAJA SE IZVAJA PO NASLEDNJIH PRAVILIH: 

  

 Tekmovalec mora imeti na sebi gasilsko delovno obleko, gasilski šlem in delovni pas. 

 Tekmovalec mora biti opremljen z razpoznavnim znakom funkcije, ki jo opravlja. 

 Tekmovalna ekipa je sestavljena iz petih članov. 

 Člani ekipe se postavijo pred startno črto, nato vodja ekipe (N1) prijavi nastop ekipe glavnemu sodniku. Po 
opravljenem raportu in po odobritvi glavnega sodnika poveljuje vodja ekipe (N1): »Na desno!« 

 Tekmovalci odložijo šlem in delovni pas na pripravljen obešalnik, nato se vrnejo na startno črto.  

 Znak za začetek vaje da glavni sodnik (žvižg). Tekmovalci se opremijo s šlemom in delovnim pasom v prvem delu 
proge. Skupaj z žvižgom glavnega sodnika se odpre tudi mehanična zapora na tarči, ki bo odprta 90 sekund. Če 
tekmovalci hitro opravijo vajo iz raznoterosti, jim ostane več časa za črpanje vode.  

 Ko poteče od žvižga 90 sekund, se loputa na tarči zapre in s tem je  vaja končana. 

 Tekmovalno orodje priskrbi organizator. Cevi in ročniki bodo sklopljeni. 
 
OCENJEVANJE: 
Osnova je 500 točk. Napake pri izvajanju vaje se odštevajo od osnove. Količina vode, ki je pritekla v zbirno posodo skozi 

odprtino na tarči se prišteva k osnovi. Vsak centimeter vode je 2 točki. 
 

Prehiter start (za vsak primer): 5 NT 

Govorjenje med vajo (za vsak primer):  5 NT 

Nepravilna osebna oprema (za vsak primer): 
  

Ne zapet delovni pas: 3 NT 

Tekmovalec je brez delovnega pasu: 5 NT 

Tekmovalec nima šlema na glavi: 5 NT 

Napake pri vaji raznoterosti:    

Tekmovalec opravlja delo drugega: 2 NT 

Tekmovalec ni poizkusil opraviti vaje iz raznoterosti (dotik opreme ni poizkus): 10 NT 

Prevrnjena vedrovka ali vedro: 2 NT 

Tarča ni bila zrušena: 10 NT 

Cev pri metanju ni do konca razvita znotraj tekmovalnega polja (polž): 5 NT 

Cev je pri metanju skrenila izven označene steze: 2 NT 

Prestop mejne črte pri metanju cevi: 2 NT 

Prestop mejne črte preden je torbica z reševalno vrvjo padla na tla in se ustalila: 2 NT 

Reševalna vrv ni padla v začrtan krog; meri se od mesta, kjer je torbica padla na tla (za vsakih 50 
cm oddaljenosti od zunanjega roba kroga): 

1 NT 

Tekmovalec pri metanju torbice z vrvjo konec vrvi, ki ga drži v roki, spusti (vrže) skupaj s torbico: 5 NT 

Nepravilna navezava gasilske sekirice: 5 NT 

Nepravilno izdelana dvojna reševalna zanka: 5 NT 

Nepravilno delo (kadar tekmovalci niso opravili naloge, ki so s temi navodili predpisane; izvzete 
so napake, ki jih obsegajo druge točke ocenjevanja) 

10 NT 

Napake pri črpanju vode:    

Prestop ognjene črte z enim stopalom pri gašenju (dotik ognjene črte se šteje kot prestop) 5 NT 

Tekmovalec se je prekmalu dotaknil ročaja ali ročnika (za vsak primer): 10 NT 

Tekmovalci niso zavzeli pravilnega mesta ob ročajih črpalke, kot je vidno iz skice (za vsak primer): 5 NT 

 
DISKVALIFIKACIJA:  

 Ekipa vaje ni opravila. 

 Člani ekipe ali njihov vodja se vedejo neprimerno. 

 Napadalec prestopi ognjeno črto z obema stopaloma. 
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