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ZADEVA: NAVODILA ZA IZVEDBO VAJE ZA BARLETOV MEMORIAL MLADINA OD 12 DO 15  LET 
  
 
Tekmovalna enota se postavi pred startno črto v eno vrsto. Vodja skupine prijavi glavnemu sodniku nastop 
tekmovalne enote. Tekmovalci imajo na sebi razpoznavne znake funkcij, ki opredeljujejo delo posameznih 
tekmovalcev. Po opravljenem pregledu glavnega sodnika in po njegovi odobritvi, vodja poveljuje: „Na desno!“ 
Po izdanem povelju starterja (žvižg), prične prvi član tekmovalne enote s tekmovanjem. S tal vzame vedro, z 
njim zajame vodo iz polne posode z vodo, teče po desni strani tekmovalne steze, zavijuga med stožci do  
prazne posode, zlije vodo vanjo, obide prazno posodo, obesi vedro na stojalo in se po levi strani tekmovalne 
steze vrne skozi rov do startne črte in nato na začelje vrste. Naslednji člani opravijo enako delo, razen N1 in 
N2. Ko tretji tekmovalec zaključi vajo, na startni črti, N1 vzame vedro, zajame vodo, zavijuga med stožci, gre 
mimo posode z vodo do vedrovke, tam postavi vedro na tla, vzame s tal cev vedrovke in ustnik usmeri v tarči 
ter dvigne roko. Ko N2 vidi dvignjeno roko N1, prav tako vzame vedro, zajame vodo in zavijuga med stožci, 
steče do vedrovke, vodo iz svojega vedra zlije vanjo in začne potiskati bat vedrovke, N1 pa poskuša kar 
najhitreje zrušiti obe tarči. Če vode v vedrovki zmanjka koristi vodo iz vedra, ki ga je prinesel N1. Ko sta tarči 
zrušeni, N2 zlije preostalo vodo iz veder v posodo za vodo, nato obesi obe vedri na stojalo. Oba se čim hitreje 
vrneta skozi rov na začelje vrste. Takrat vodja skupine zavpije: „Konec!“ in s tem je vaja končana. 
 
 
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 prenešene 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 

Metanje vedra: 5 NT 

Nepravilno premagana ovira – stožci (za vsak primer): 
  

Tekmovalec ni vijugal med stožci: 20 NT 

Podrt ali premaknjen stožec: 5 NT 

Nepravilen način opravljanja naloge (za vsak primer): 
 

Prenos vode po levi strani tekmovalne steze: 5 NT 

Tekmovalec ni obšel posode, v katero je zlival vodo: 5 NT 

Tekmovalec ni obesil vedra (za vsak primer): 15 NT 

Tekmovalec ni šel skozi rov (za vsak primer): 20 NT 

Tekmovalec se po opravljeni nalogi ne postavil v pravilni vrstni red (za vsak primer): 5 NT 

Prestop (za vsak primer):   

Prestop ognjene črte s celim stopalom: 15 NT 

Prestop črte, ki označuje potek proge: 5 NT 

Podrta vedrovka: 5 NT 

Nepravilno delo: 10 NT 

 
 
DISKVALIFIKACIJA:  

 

 Ekipa vaje ni opravila. 

 Člani ekipe ali njihov mentor se vedejo neprimerno. 
 
 
 Tajnik: Poveljnik: Predsednik: 
 Matjaž Jagodic l.r. Jan Kožuh l.r. Primož Močnik l.r. 
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