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ZADEVA: NAVODILA ZA IZVEDBO VAJE ZA BARLETOV MEMORIAL MLADINA DO 11 LET 
  
 
Tekmovalno ekipo sestavlja šest (6) tekmovalcev. Tekmovalci po označeni progi skušajo prenesti čim več vode 
iz polne posode preko ovir v prazno posodo, kjer se količina vode izmeri v cm (npr. 34 cm in 8 mm višine vode v 
posodi predstavlja 34,8*2 točki = 69,6 točk). 
Medsebojno tekmujejo tekmovalci T2, T4, T6 in T1, T3, T5, vsak po svojem delu proge, točno tako kot je 
razvidno s skice. 
Tekmovalec T2 na znak piščalke zgrabi vedro, ga napolni z vodo in ga čim hitreje odnese tekmovalcu T4. Ta 
vijuga med stožci in preda vedro tekmovalcu T6, ki z vedrom steče pod visoko oviro, preskoči nizko oviro, nato 
pa vodo iz vedra zlije v posodo na koncu proge. Nato tekmovalci po isti progi vrnejo vedro T2. Isto delo opravijo 
T1, T3 in T5, le da se pri njih razlikuje vrstni red ovir. 
 
Vaja je končana, ko sta vedri trikrat prepotovali progo in ko T1 in T2 odložita vedri na označeni mesti, kjer sta 
jih na začetku dobila ter se vrneta na startno črto. 
 
 
VAJA SE IZVAJA PO NASLEDNJIH PRAVILIH: 
 

 Tekmovalci se postavijo na označena mesta na progi (T1, T2, T3, T4, T5, T6). 

 Na znak piščalke tekmovalca T1 in T2 zgrabita vedri, jih napolnita z vodo in z napolnjenimi vedri tečeta 
po progi in nato predata vedri tekmovalcema T3 in T4. 

 T3 in T4 opravita nalogi na progi in predata vedri T5 in T6. 

 Po opravljeni nalogi na progi T5 in T6 zlijeta vsebini veder v prazno posodo. T5 in T6 nato po obratni 
poti vrneta vedri tekmovalcema T3 in T4, ta dva pa T1 in T2. 

 T1 in T2 zopet zajameta vodo in tako se štafeta ponavlja. 

 Vaja je omejena na tri ponovitve. 
 
OCENJEVANJE 

 
Osnova je 500 točk. Čas, porabljen za opravljanje vaje, se odšteva od osnove. Vsaka sekunda je ena negativna 
točka. Napake pri izvajanju vaje se odštevajo od osnove. Količina prenesene vode se prišteva k osnovi. Vsak 
centimeter vode je 2 točki. 
 

Čas izvedbe vaje: --:-- NT 

Prehiter start (za vsak primer): 5 NT 

Govorjenje med vajo (za vsak primer): 5 NT 

Prestop (za vsak primer): 5 NT 

Zrušena prečka:   

zrušena prečka visoke ovire 10 NT 

zrušena prečka nizke ovire 10 NT 

Podrt ali premaknjen stožec (za vsak primer): 5 NT 

Tekmovalec ni opravil vseh nalog na progi (za vsak primer): 10 NT 

Podrto vedro (za vsak primer):  NT 
Vedro pade iz rok ali se prevrne pri postavljanju 5 NT 

 
DISKVALIFIKACIJA 
 

 Ekipa vaje ni opravila. 

 Člani ekipe ali njihov mentor se vedejo neprimerno. 
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