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PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM 
 
O R I E N T A C I J S K O   T E K M O V A N J E 
MLADINE GASILSKE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 
 
Na osnovi programa mladinske komisije GZ Škofja Loka 
organiziramo v sodelovanju s PGD Sovodenj 
 
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE ZA PIONIRKE IN PIONIRJE, MLADINKE IN 
MLADINCE, TER GASILSKE PRIPRAVNIKE IN PRIPRAVNICE 
 
ki bo v soboto, 12. maja 2018 s pričetkom ob 8.00 uri pri gasilskem domu na Sovodnju. 
 
 
TEKMOVALNE KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*) 
 kategorija PIONIRJI (ekipa fantov ali mešano) - od 7 do 11 let; (letniki 2007 – 2011; 

GŠTD, 2013) 
 kategorija PIONIRKE - od 7 do 11 let; (letniki 2007 – 2011; GŠTD, 2013) 
 kategorija MLADINCI (ekipa fantov ali mešano) - od 12 do 16 let; (letniki 2002 – 

2006; GŠTD, 2013) 
 kategorija MLADINKE - od 12 do 16 let; (letniki 2002 – 2006; GŠTD, 2013) 
 kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI (ekipa fantov ali mešano) - od 16 do 18 let; 

(letniki 2000 – 2002; GŠTD, 2013) 
 kategorija GASILKE PRIPRAVNICE - od 16 do 18 let; (letniki 2000 – 2002; GŠTD, 

2013) 
 

Tekmoval-ci/ke letnika 2002 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladin-cev/k ali gasil-
cev/k pripravni-kov/c. 
*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno 
kategorijo! 
 
 
Gasilska društva naj ekipe elektronsko prijavijo (ob prijavi je potrebno navesti 
tudi število morebitnih rezerv in število mentorjev) najkasneje do petka, 
4.5.2018 na naslednji povezavi:  

https://www.1ka.si/a/166348 
 
 
Po 4.5.2018 ni več možno prijaviti ekip!! 
 



 
 
 
 
 
 

 

Zaradi pomanjkanja sodnikov mora vsako društvo ob prijavi ekip prijaviti tudi sodnike 
(izpit za sodnika ni pogoj), prosimo za poimensko prijavo sodnikov! Društva, ki na kviz 
prijavijo do tri ekipe po enega sodnika, pri prijavi nad tri ekipe dva sodnika, pri prijavi 
nad sedem ekip tri sodnike. 
 
V kolikor društva ob prijavi ekip oziroma do roka za prijave ne bodo prijavila ustreznega števila 
sodnikov se ekipe teh društev ne bodo mogle udeležiti tekmovanja! 
 
Na tekmovanje GZ Gorenjske, ki bo v soboto, 1.6.2017 v Kranjski Gori se uvrstita prvi dve ekipi 
vsake kategorije, v primeru, da v posamezni kategoriji tekmuje več kot 20 ekip se uvrstijo prve 
tri ekipe. 
 
IDENTIFIKACIJA NA DAN TEKMOVANJA 
Na komisiji A se ekipe identificirajo na podlagi prijavnega lista in z novo izkaznico pionirja in 
mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v program Vulkan. 
Ob sumu na nepravilne podatke, je ekipa dolžna predložiti osebne dokumente. 
 
OSEBNA OPREMA (UNIFORMIRANOST) 
Za tekmovanje v gasilski orientaciji ni potrebna gasilska delovna obleka. Tekmovalci in mentorji 
naj imajo primerno športno obutev in naj so športno oblečeni. Priporočamo obutev in obleko 
primerno vremenskim razmeram.  
 
ČAS NASTOPA 
Vsaka ekipa se javi pri A komisiji po časovnici vsaj 15 minut pred štartom, kjer dobi ocenjevalni 
list, ustrezna navodila in je napotena na štartno mesto.   
Časovnica tekmovanja bo posredovana po elektronski pošti gasilskim društvom nekaj dni pred 
tekmovanjem. 
 
SESTAVA in NAVODILA ZA EKIPE 

- Vsak član lahko nastopi samo za eno ekipo. 
- Če ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo "B" na cilju. Ekipa pa 

mora kljub temu oddati na cilju ocenjevalni list in karto terena zaradi evidence 
tekmovalnih ekip. 

- Priporočamo mobitel, ki naj bo povezava z mentorjem zaradi nepredvidenih dogodkov. 
- Člane pionirskih ekip LAHKO (ni pa nujno) spremlja mentor, ki je vpisan na 

prijavnem listu. Mentor lahko spremlja samo eno ekipo, vendar hkrati ne more biti 
tekmovalec na istem tekmovanju. Če pride na sami prijavi pri A komisiji do spremembe, 
mora ekipa to spremembo obvezno sporočiti (npr: zamenjava mentorja). 

- Ekipa se orientira s pomočjo karte in kompasa. Ekipa uporablja lasten kompas, v kolikor 
ekipa nima lastnega kompasa tekmuje brez kompasa!  

 
KARTA 
Obvezna vsebina, lastnosti in sestavine gasilske orientacijske karte: 
- Za podlago karte za tekmovanje iz gasilske orientacije se uporablja državna topografska 

karta merila 1:25000 (DTK 25), ki se poveča na ustrezno večje merilo (npr. 1:12000, 
1:10000,… - v odvisnosti od izbire terena in poteka trase tekmovanja). 

- Podlaga karte bo barvna. 
- Karta bo imela naslednje obvezne sestavine: merilo (prikazano številčno), legendo (npr. 

oznaka starta/cilja, kontrolna točka, …), oznako severa, ime tekmovanja, naziv kategorije, 
naštete kontrolne točke. Shematski prikaz obveznih skupin podatkov gasilske orientacijske 
karte je v prilogi razpisa.  



 
 
 
 
 
 

 

- Karta bo zajemala območje tekmovanja z ustreznim »varnostnim« območjem od skrajne 
kontrolne točke ali predvidene trase. 

- Končno izdelana karta bo osnovno zaščitena pred zunanjimi vplivi. 
- Karta ne bo vsebovala nobenih opisov poti. 
- Priporočena velikost karte je A4. Zaradi izbire merila, oblike terena ali trase se velikost lahko 

primerno poveča. 
 
Karto ekipa prejme 1 minuto pred štartom.  
Po prihodu v cilj mora ekipa karto obvezno vrniti. V primeru, da ekipa karte ne vrne ob prihodu 
v cilj, prejme 200 negativnih točk.  
 
PROGA 
Tekmovanje iz gasilske orientacije je sestavljeno iz orientacijske proge in iz vrste kontrolnih 
točk, ki jih mora vsaka ekipa najti po vrstnem redu od prve do zadnje kontrolne točke (po 
zaporedni številki kontrolne točke) in to kar najhitreje. 
 
Proga:  

- za pionirje, pionirke je dolga cca. 2000 m in ima 4 aktivne kontrolne točke; 
- za mladince, mladinke je dolga cca. 3000 m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk; 
- za gasilce pripravnike, gasilke pripravnice je dolga cca. 5000 m in ima 6 aktivnih 

kontrolnih točk; 
 
Proga nima označb, opisov ali katerihkoli (označevalnih) drugih elementov. 
 
Opomba: Za dolžino proge se šteje zračna razdalja. 
 
KONTROLNA TOČKA 
Kontrolna točka je prostor v naravi, kjer ekipa izvede določeno vajo.  
Kontrolna točka je lahko »aktivna« (na njej se izvede vaja) ali »mrtva« (na njej se ekipa le 
registrira). 
Kontrolna točka je na karti označena z rdečim krogcem in zaporedno številko. Kontrolna točka 
se nahaja v središču krogca, na terenu pa je območje kontrolne točke lahko oddaljeno do 10 m od 
središča območja določenega na karti. Kontrolna točka je dobro določljiva na terenu in tako tudi 
na karti. 
Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti. 
Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe skupaj, pri pionirjih, pionirkah tudi mentor, 
ki spremlja ekipo. S pripravo orodja za vajo lahko ekipe začnejo šele potem, ko je ekipa popolna. 
Po izvedeni vaji na vsaki kontrolni točki se mora vodja ekipe obvezno podpisati ob navzočnosti 
sodnika in mentorja pri kategoriji pionirjev, pionirk.  
Poleg aktivnih kontrolnih točk se zaradi ustreznega trasiranja proge lahko doda tudi mrtva točka, 
vendar največ dve na posamezni progi. Tudi mrtva točka mora biti na karti označena z rdečim 
krogcem in zaporedno številko. Na mrtvi točki ekipa opravi registracijo - sodnik ekipi v 
ocenjevalni list potrdi oz. označi prihod na točko (npr. s štampiljko in podpisom), ekipa nato 
nadaljuje s progo.  
Kontrolne točke morajo biti v naravi označene (npr. z listom A4 z imenom kontrolne točke in 
zaporedno številko, obešenim na višini najmanj 1 m). Oznaka mora biti iz optimalne smeri 
prihoda vidna najmanj z razdalje 10 m.  
Mesto kontrolnih točk in razporeditev vaj določi in razporedi organizator glede na teren. 
Mentorji ekip pionirjev, pionirk pri izvedbi posameznih vaj na kontrolni točki počakajo svojo 
ekipo na mestu, ki ga določi in označi organizator tekmovanja. 



 
 
 
 
 
 

 

Pri prostorski razporeditvi kontrolnih točk je potrebno upoštevati dejavnik »orientacije«, kar 
pomeni, da morajo biti kontrolne točke postavljene tako, da ekipam omogočajo, da same izberejo 
najoptimalnejšo pot. 
V kolikor je kontrolna točka zasedena in ekipa ne more začeti s pripravo orodja in izvedbo vaje, 
je ekipa dolžna počakati na poziv sodnika za začetek priprave orodja in izvedbe vaje na 
določenem mestu. Mesto določi organizator. Mesto čakanja mora biti določeno tako, da čakajoče 
ekipe ne ovirajo ali kakor koli pomagajo ekipam, ki se pripravljajo ali izvajajo vajo. 
Za pripravo orodja/opreme na aktivni kontrolni točki (na vaji izven proge in na vajah na progi) 
ima ekipa na voljo maksimalno 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi 
orodja/opreme in se pripravi na začetek izvajanja vaje, dobi ekipa za vsako dodatno sekundo 
priprave 1 NT.  
 
Aktivne kontrolne točke na orientacijski progi: 
 
pionirji, pionirke mladinci, mladinke gasilci pripravniki, gasilke 

pripravnice 
Vaja z vedrovko – vaja 
izven proge 

Vaja z vedrovko – vaja 
izven proge 

Postavitev orodja za vajo z MB – vaja 
izven proge 

Štafetno vezanje vozlov Štafetno vezanje vozlov Štafetna navezava orodja 
Praktične vaje iz 
orientacije 

Praktične vaje iz 
orientacije 

Praktične vaje iz orientacije 

Topografski znaki Topografski znaki Topografski znaki 
 Hitrostno zvijanje cevi Hitrostno zvijanje cevi 
 Štafetno spajanje cevi na 

trojak 
»V napad« 

 
 
NAČIN TEKMOVANJA 
 
VAJA IZVEN PROGE 
Ekipe pionirjev, pionirk, mladincev in mladink morajo opraviti "Vajo z vedrovko". 
Ekipe gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic morajo opraviti "Postavitev orodja za vajo z 
MB". 
 
Izvedba vaje po prihodu v cilj 
Ekipe pionirjev, pionirk, mladincev in mladink v najkasneje 10 minutah po prihodu v cilj 
opravijo "Vajo z vedrovko". 
Ekipe gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic v najkasneje 10 minutah po prihodu v cilj 
opravijo "Postavitev orodja za vajo z MB".  
V kolikor bodo ekipe zamujale na »Vajo izven proge«, bo ekipa za vsako začetno minuto 
zamujanja kaznovana z eno (1) negativno točko. 
 
START 
Ekipe štartajo v določenem časovnem intervalu (navadno na 2 minuti), po časovnici tekmovanja 
(časovnica tekmovanja bo po društvih poslana v tednu pred tekmovanjem).  
Vsaka ekipa se javi na označenem prostoru za »Start« po časovnici vsaj 5 minut pred štartom, s 
sabo mora imeti ocenjevalni list, ki ga je prejela na A komisiji in kompas oziroma brez kompasa 
(ekipe uporabljajo lasten kompas). 
Na štartu ekipa dobi karto z vrisanimi kontrolnimi točkami. Karto ekipa prejme 1 minuto pred 
štartom.  
 
 



 
 
 
 
 
 

 

DELO NA PROGI 
Progo mora ekipa obiti po vrstnem redu od prve do zadnje kontrolne točke (po zaporedni številki 
kontrolne točke). V kolikor ekipa pride na kontrolno točko in nima opravljene predhodne 
kontrolne točke, sodnik ekipi v ocenjevalni list pripiše 200 negativnih točk za nepravilen vrstni 
red kontrolnih točk. 
V kolikor pride ekipa v cilj, brez opravljene kontrolne točke (ali več kontrolnih točk), prejme 
ekipa za vsako neopravljeno kontrolno točko 200 negativnih točk.   
 
MRTVI ČAS 
Je čas, ki ga ekipa porabi za čakanje na izvedbo, pripravo orodja/opreme in čas izvedbe vaje na 
posamezni kontrolni točki. Mrtvi čas se šteje od prihoda na kontrolno točko do odhoda iz 
kontrolne točke. Ta čas se odšteje od časa proge (čas teka/hoje na progi). Na posamezni 
kontrolni točki ga je potrebno natančno evidentirati in vpisati tudi v ocenjevalni list ( __min.__ 
sek.). Prihod na kontrolno točko je takrat, ko zadnji tekmovalec stopi v označeno polje. Odhod iz 
kontrolne točke je, ko prvi tekmovalec zapusti kontrolno točko. Pri pionirjih, pionirkah se 
obravnava tudi mentorja.  
EKIPA JE SAMA ODGOVORNA ZA VPIS MRTVEGA ČASA! ČE EKIPA NA 
DOLOČENI TOČKI NIMA VPISANEGA MRTVEGA ČASA, SE PREDPOSTAVI, DA 
MRTVEGA ČASA NA TEJ TOČKI NI BILO.  
 
ČAS IZVEDBE VAJE NA KONTROLNI TOČKI 
Je čas, ki ga ekipa porabi za izvedbo vaje na kontrolni točki. Pri disciplinah, kjer se meri čas, se 
ta v celoti vpiše v ocenjevalni list kot negativne točke. 
Ob ročnem merjenju se praktične vaje ocenjujejo na eno decimalko natančno, ob elektronskem 
merjenju pa na dve decimalki natančno. 
 
CILJ 
Ekipa mora v cilj priteči skupaj, pri pionirjih, pionirkah tudi mentor. Čas se ustavi, ko je zadnji 
član ekipe (pri pionirjih, pionirkah tudi mentor) pretekel ciljno črto. 
Takoj po prihodu v cilj mora ekipa oddati karto. V kolikor ekipa ne odda karte prejme 200 
negativnih točk za neoddano karto. 
 
Ekipe pionirjev, pionirk, mladincev in mladink v najkasneje 10 minutah po prihodu v cilj 
opravijo "Vajo z vedrovko". 
Ekipe gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic v najkasneje 10 minutah po prihodu v cilj 
opravijo "Postavitev orodja za vajo z MB".  
Takoj po zaključku "Vaje z vedrovko" oziroma "Postavitev orodja za vajo z MB" mora ekipa 
ocenjevalni list. V koliko ekipa ne odda ocenjevalnega lista se ekipo diskvalificira.  
 
SKUPNI ČAS 
Je čas, ki ga ekipa porabi od štarta do cilja. Maksimalni skupni čas, ki ga ekipa lahko porabi na 
progi je 2 uri in pol (vključno z mrtvim časom). Po preteku tega časa je ekipa diskvalificirana (v 
ta čas ni všteto, če pride do tehnične napake ali težave oz. težave organizatorja). 
 
ČAS PROGE (ČAS TEKA/HOJE NA PROGI) 
Je čas, ki ga ekipa porabi, da opravi s progo.  
Čas proge = Skupni čas – Mrtvi čas. Ocenjevanje: 1 minuta = 2 negativni točki. 
 
OPREMA NA TEKMOVANJU 
Slike orodja in opreme pripravi organizator tekmovanja glede na pravila in točkovanje za 
izvedbo orientacije. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
OCENJEVANJE 
Ocenjevanje se opravi na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo orientacije, ki so priloga tega 
razpisa. 
Pravilnost izvedbe tekmovalne discipline ocenjuje ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo 
predsednik in določeno število članov, odvisno od vrste tekmovalne discipline.  
Začetno (pozitivno) število točk je 1000. 
Glede na začetno skupno starost ekipe, ekipe dobijo naslednje dodatno število pozitivnih točk (za 
izračun se upošteva letnica rojstva): 
 

pionirji, pionirke mladinci, mladinke 
starost enote pozitivne 

točke 
starost enote pozitivne 

točke 
21-23 5 36-38 5 
24-26 3 39-41 3 
27-29 2 42-44 2 
30-32 1 45-47 1 

33 0 48 0 
 

- v kategoriji pionirjev, pionirk lahko tekmuje tudi član v starosti 6 let, vendar se upošteva 
njegova starost 7 let; 

- v kategoriji mladincev, mladink lahko tekmuje tudi član mlajši od 12 let, vendar se 
upošteva njegova starost 12 let; 

- v kategoriji gasilcev pripravnikov, gasilk pripravnic se dodatne točke ne dodelujejo. 
 
Negativne točke se odštevajo od začetnega (pozitivnega) števila točk, višje je število točk, boljša 
je uvrstitev. 
 
Negativne točke so: 

- Čas proge (hoje/teka na progi) se spremeni v negativne točke (1 minuta = 2 negativni 
točki). Čas proge je čas, ki ga je ekipa porabila na progi. Čas proge = Skupni čas – Mrtvi 
čas; 

- Rezultati na kontrolnih točkah (po pravilih Ocenjevanja); 
- Ekipa, ki bo zamujala na štart, bo za vsako začetno minuto zamujanja kaznovana z 1 

negativno točko; 
- Ekipa, ki bo zamujala na »Vajo izven proge«, bo za vsako začetno minuto zamujanja 

kaznovana z 1 negativno točko; 
- Ekipa, ki je zgrešila začrtano pot in posledično ni opravila naloge na posamezni kontrolni 

točki, se kaznuje z 200 negativnimi točkami (za vsak primer); 
- Ekipa, ki po prihodu v cilj ne bo oddala karte bo prejela 200 negativnih točk. Če ekipa ne 

bo oddala ocenjevalnega lista bo diskvalificirana.  
 
Delitev mest 
V primeru delitve mest se uporabijo naslednji prioritetni vrstni red nalog: 

1. čas teka, 
2. praktične vaje iz orientacije, 
3. praktična vaja topografski znaki, 
4. seštevek preostalih vaj pri posamezni kategoriji. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 

KOMISIJA ZA PRITOŽBE (ODLOČANJE O OCENITVI) 
Člani ocenjevalne komisije ocenjujejo tekmovalne ekipe na podlagi Pravil in točkovanj za 
izvedbo orientacije.  
Tekmovalna ekipa se lahko v roku 20 min po prihodu v cilj ali opravljeni vaji izven proge na 
delo ocenjevalne komisije v primeru kršitve Pravil in točkovanj za izvedbo orientacije pisno 
pritoži komisiji B.  
Komisijo za pritožbe sestavljajo: vodja tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora in 
predsednik komisije B. Dokončno odločitev o pritožbi sprejme komisija za pritožbe pred 
razglasitvijo rezultatov. 
 
NAGRADE 
Najboljše tri ekipe pri pionirjih, pionirkah, mladincih, mladinkah, gasilcih pripravnikih in 
gasilkah pripravnicah prejmejo medalje. 
 
PREHRANA 
Za vse ekipe je poskrbljeno za prehrano in osvežilni napitek. 
 
TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE 
Ekipa tekmuje izven konkurence, če pride ekipa na tekmovanje brez izkaznic pionirja in 
mladinca oz. gasilskih izkaznic, če izkaznica pionirja in mladinca ni pravilno izdelana 
(nepopolni podatki, brez podpisa, …), ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe starejši, kot 
so predpisane letnice za določeno kategorijo. 
 
DISKVALIFIKACIJA EKIPE 
Tekmovalna ekipa je diskvalificirana če:  

- se tekmovalci ali mentorji neprimerno vedejo v času tekmovanja, pred zaključkom, med 
zaključkom ali po zaključku tekmovanja;  

- se tekmovalci ali mentorji nespodobno vedejo do sodnikov;  
- tekmovalci ali mentorji namerno ovirajo tekmovalce druge tekmovalne ekipe;  
- če se pri tekmovalcih ali mentorjih zazna kakršna koli prisotnost alkohola na celotnem 

prizorišču tekmovanja;  
- če katerikoli tekmovalec pri katerikoli vaji ne poizkuša opraviti naloge;  
- če si ekipe, mentorji ali spremljevalci pred tekmovanjem ogledujejo teren in hodijo po ali 

ob progi;  
- če ekipe, mentorji ali spremljevalci odstranjujejo, nameščajo ali kakorkoli drugače 

posegajo v označbe in progo ter ne spoštujejo navodil;  
- če je na cilju nepopolna ekipa (pri pionirskih ekipah vključno z mentorjem);  
- če je nepopolna ekipa (pri pionirskih ekipah vključno z mentorjem) na katerikoli 

kontrolni točki;  
- če mentor spremlja več pionirskih ekip ali hkrati spremlja pionirsko ekipo in je 

tekmovalec v drugi kategoriji se vse ekipe diskvalificira;  
- če ekipa po prihodu v cilj ne odda ocenjevalnega lista;  
- če od starta ekipe preteče več kot 2,5 ure;  
- če ekipa pri premagovanju proge uporablja kakšna koli prevozna sredstva;  
- če se ugotovi, da je ekipa goljufala ali kakorkoli priredila podatke tekmovalcev (npr: 

neresnični rojstni podatki, ...). 
Poleg zgoraj naštetih vzrokov za diskvalifikacijo so pri vsaki posamezni vaji na kontrolni točki 
še dodatno opredeljeni vzroki za diskvalifikacijo.  
O diskvalifikaciji tekmovalne enote odloči komisija za pritožbe dokončno.  
V primeru diskvalifikacije tekmovalna ekipa ne prejme nagrade. Črta se tudi iz vrstnega reda 
tekmovalnih ekip. 
 



 
 
 
 
 
 

 

INFORMACIJE 
Vse ostale informacije lahko dobite na GZ Škofja Loka: 
- Vojc Marguč, GZ Škofja Loka 04 513 17 13; 041 730 995 
- Špela Alič 031 727 182 
 
OSTALA POMEMBNA NAVODILA, PRIPOROČILA 
Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj zdravstvene kartice.  
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporočamo primerno obutev in oblačila. 
Tekmovanje poteka na lastno odgovornost. 
 
 
 
Z gasilskimi pozdravi! 
 
 

Predsednica MK GZ  Škofja Loka 
                                                                                                          Špela ALIČ, l.r. 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

 PRAVILA IN TOČKOVANJE ZA IZVEDBO ORIENTACIJE, 
 PRIJAVNICE, 
 LITERATURA (topografski znaki), 
 SKICE (vozli, navezave orodja), 
 Shematski prikaz obveznih skupin podatkov gasilske orientacijske karte, 
 DODATEK ZA SODNIKE - dodatna obrazložitev ocenjevanja »Vstop v prostor«, »Konec vaje« 

in »Zaključna postavitev tekmovalcev«. 
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Priloga: 

PRAVILA IN TOČKOVANJE ZA IZVEDBO ORIENTACIJE 

1. ORIENTACIJSKA PROGA 

PIONIRJI, PIONIRKE, MLADINCI, MLADINKE, GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 

AKTIVNE KONTROLNE TOČKE NA ORIENTACIJSKI PROGI 

pionirji, pionirke mladinci, mladinke gasilci pripravniki, gasilke pripravnice 

Vaja z vedrovko – vaja izven proge Vaja z vedrovko – vaja izven proge Postavitev orodja za vajo z MB – vaja izven proge 

Štafetno vezanje vozlov Štafetno vezanje vozlov Štafetna navezava orodja 

Praktične vaje iz orientacije Praktične vaje iz orientacije Praktične vaje iz orientacije 

Topografski znaki Topografski znaki Topografski znaki 

 Hitrostno zvijanje cevi Hitrostno zvijanje cevi 

 Štafetno spajanje cevi na trojak »V napad« 

OCENJEVANJE 

Čas proge (čas teka/hoje na progi) (po ekipi):   

1 minuta = 2 NT 1 min = 2 NT 

Zamuda na štart (po ekipi):   

vsaka zamujena minuta = 1 NT 1 min = 1 NT 

Zamuda na vajo izven proge (po ekipi) – v primeru Verzije 2:   

vsaka zamujena minuta = 1 NT 1 min = 1 NT 

Zgrešena kontrolna točka:   

po prihodu v cilj ekipa nima narejene kontrolne točke (po primeru) 200 NT 

Neoddana karta:   

ekipa po prihodu v cilj ne odda karte 200 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- ekipa po prihodu v cilj ne odda ocenjevalnega lista; 
- od štarta ekipe mine več kot 2,5 ure. 

2. VAJA Z VEDROVKO 

PIONIRJI, PIONIRKE, MLADINCI, MLADINKE 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE 
Za izvedbo Vaje z vedrovko je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator: 
- 1 vedrovka z gumijasto cevjo, dolžine 2 m; 
- 2 vedra, volumna 10 l , v katerih je po 5 l vode; 
- 1 stojalo za tarčo, višine 1 m (GŠTD, letnik 2013, stran 35, slika 4); 
- 1 tarča, pločevinasta ali plastična, prazna, volumna 1 l (GŠTD, letnik 2013, stran 35, slika 4). 
 
OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo Vaje z vedrovko je potreben tekmovalni prostor, dolžine 15 m in širine 4 m. Prostor je 
označen s štirimi linijami: - prva linija ja štartna črta; na njej sta postavljeni dve vedri; vedra imajo 
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oznako 5 l, do katere je nalita voda; vedra si tekmovalci pripravijo sami; - druga linija je oddaljena 
10 m od štartne črte; na njej je postavljena vedrovka z enkrat ovito cevjo okoli telesa vedrovke; - 
tretja linija je ognjena črta in je oddaljena 12 m od štartne črte; - četrta linija je oddaljena 15 m od 
štartne črte; na njej je postavljeno stojalo s tarčami. Uporabi se 1 dolžinska steza tekmovalnega 
prostora za vajo z vedrovko (GŠTD, letnik 2013, stran 36, slika 5). 
V okolici tekmovalnega prostora je potrebno zagotoviti dovolj prostora za razvrstitev in delo 
ocenjevalne komisije (od 1 – 2 m). Vse oznake morajo biti jasno vidne. 
Orodje in opremo si tekmovalci pred izvedbo vaje pripravijo sami (pionirjem, pionirkam lahko 
pomaga mentor), v skladu z opisom in pravili.  
Časa za pripravo orodja/opreme je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi 
orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za 
pripravo šteje kot 1 negativna točka.   
 
IZVEDBA VAJE 
Vaja z vedrovko se izvede po poglavju »Izvedba vaje« Vaje z vedrovko za pionirje in pionirke GŠTD, 
letnik 2013, stran 37-38. 
V primeru elektronskega merjenja, se upoštevajo navodila za »Elektronsko merjenje« Vaje z 
vedrovko za pionirje in pionirke GŠTD, letnik 2013, stran 38-39. 
 
Konec vaje: ko je s stojala zrušena tarča, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje. V primeru 
elektronskega merjenja, glej določbe zgoraj.  
Zaključna postavitev tekmovalcev: 
Tekmovalci ostanejo na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je končana, ko 
ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli odhod ekipe. 
 
Za vajo ima ekipa na voljo 60 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času ekipa 
vaje ne zaključi (če ekipa ni zrušila tarče s curkom vode iz vedrovke), prejme 60 negativnih točk in 
10 negativnih točk za nedokončano vajo ter morebitne ostale negativne točke po ocenjevanju. 
Ekipa nadaljuje s tekmovanjem. 

OCENJEVANJE 

Čas izvedbe vaje --:-- NT 

Nepravilen štart (po ekipi):   

če je tekmovalec štartal, preden je bil dan znak za štart 5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):   

če tekmovalci med vajo govorijo, za vsako govorjenje posameznika 2 NT 

Nepravilno nošenje veder:   

če vedro z vodo ne nosita oba tekmovalca (po napaki) 5 NT 

če iz obeh veder ne zlijeta vode v vedrovko (po napaki) 5 NT 

če zlivata vodo preko zaprtega pokrova vedrovke (po napaki) 5 NT 

Prevrnitev vedrovke:   

če se med vajo vedrovka prevrne – tudi, če jo tekmovalec pobere (po primeru) 2 NT 

Prevrnjeno vedro:   

če se med vajo vedro prevrne – tudi, če ga tekmovalec pobere  (po primeru) 2 NT 

Prestop ognjene črte (po primeru): 5 NT 

če tekmovalec s celim stopalom prestopi ognjeno črto (ni napaka, če tekmovalec 
prestopi ognjeno črto, pa se vrne nazaj, preden izda povelje: »Voda« 

  

Prehitro potiskanje vode (po ekipi): 2 NT 

če tekmovalca pričneta potiskati bat vedrovke pred poveljem: »Voda«   
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Nepravilno delo (po napaki):   

če tekmovalec vajo opravi drugače,  kot je to določeno v opisu vaje, razen, če se 
nekaj točkuje pod drugo točko ocenjevanja 

5 NT 

če tekmovalec opravi delo drugega, oz. delo, ki ni v pravilih predpisano za 
določenega tekmovalca 

5 NT 

če ekipa pripravlja orodje/opremo dlje od 60 s, za vsako sekundo prekoračitve 
negativna točka (1 sek = 1 NT) 

1s = 1 NT 

Nedokončana vaja (po ekipi):    

če ekipa ni zrušila tarče s curkom vode iz vedrovke  10 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- kateri koli tekmovalec ne poizkusi opraviti svoje naloge (samo dotik orodja/opreme ne šteje kot poizkus 
opravljanja naloge, opravljanje naloge mora biti jasno nakazano). 

 
Sestava in delo ocenjevalne komisije  
Vajo z vedrovko ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- odredi postavitev tekmovalcev na linijo štarta, 
- da znak za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu vaje opravi ogled in oceno pravilnosti izvedbe, 
- sestavi končno ocenjevalno listo, 
- odobri tekmovalni ekipi, da po izvedeni vaji in oceni zapusti tekmovalni prostor. 

 

Sodnik št. 1: 
- sprejme tekmovalno ekipo, ocenjevalni list in tekmovalni ekipi dovoli pripravo orodja in opreme, 
- nadzira postavitev veder in njihovo polnjenje, 
- skrbi, da je tarča postavljena na stojalu, 
- meri čas priprave orodja in opreme, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 

3. POSTAVITEV ORODJA ZA VAJO Z MOTORNO BRIZGALNO 

GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE 
Za izvedbo vaje postavitev orodja za vajo z motorno brizgalno je potrebno naslednje orodje in 
oprema, ki jo zagotovi organizator: 
- prenosna motorna brizgalna; 
- 4 sesalne A-cevi, dolžine približno 1,6 m; 
- 2 tlačni B-cevi, dvojno zviti, dolžine 20 m, s cevnimi nosilcema; 
- 6 tlačnih C-cevi, dvojno zvitih, dolžine 15 m, s cevnimi nosilci; 
- 2 navadna C-ročnika, brez zasuna; 
- trojak B/CBC z ventili 
- sesalni koš A 
- vezalna vrv, debeline največ 8 mm, dolžine 15 m, v torbici; 
- ventilna vrv, debeline največ 8 mm, dolžine 15 m, v torbici; 
- 3 ključi za spojke ABC; 
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- torbica s cevnimi obvezami; 
- 2 cevna pritrdilca; 
- preproga (imitacija trave) z oznakami za postavitev orodja in opreme, MB in mesto odvzema 

vode, dolžine najmanj 9 m, širine najmanj 4 m (GŠTD, letnik 2013, stran 114, slika 40). 
 
OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo vaje postavitev orodja za vajo z motorno brizgalno je potreben tekmovalni prostor, 
ravne in trde površine, širine najmanj 6 m in dolžine najmanj 10 m. Ob preprogi (imitacija trave) je 
kompletna opreme in orodje za izvedbo vaje.  
Tekmovalni prostor se prične s črto za označitev štarta/cilja (oznaka za odvzem vode-zarisana črta 
na preprogi). Na razdalji 4,8 m se postavi motorna brizgalna (sesalno grlo). Ob desnem robu 
tekmovalnega prostora (ob preprogi) je po vrstnem redu zloženo/pripravljeno orodje in oprema za 
izvedbo vaje, kot je prikazano na sliki 1.  
V okolici tekmovalnega prostora je potrebno zagotoviti dovolj prostora za razvrstitev in delo 
ocenjevalne komisije (od 1 – 2 m). Vse oznake morajo biti jasno vidne. 
Orodje in opremo si tekmovalci pred izvedbo vaje pripravijo sami, v skladu z opisom in temi pravili. 
Časa za pripravo orodja/opreme je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi 
orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za 
pripravo šteje kot 1 negativna točka.   
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Slika 1: Tekmovalni prostor vaje Postavitev orodja za vajo z motorno brizgalno in začetna 
postavitev orodja, opreme ter tekmovalcev 

 
 
IZVEDBA VAJE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe. V času priprave, si tekmovalci pripravijo orodje/opremo v skladu z 
opisom in temi pravili, nato se postavijo pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), v 
vrsto (vrstni red ni pomemben), kjer so na štartno povelje lahko pripravljeni v štartnem položaju 
ali v položaju »mirno«.  
Na povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« vsi trije tekmovalci štartajo in vstopijo v tekmovalni prostor 
(drugače je napaka »nepravilno delo«) ter pričnejo s pravilno postavitvijo orodja za vajo z motorno 
brizgalno, ki je postavljeno na desni strani MB, gledano v smeri napada. Delo si člani ekipe izberejo 
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poljubno. Vrstni red postavitve orodja in opreme je poljuben, kot je tudi poljuben izbor orodja ali 
opreme posameznega tekmovalca. Tekmovalci si med sabo lahko pomagajo. Vajo morajo 
opravljati vsi trije tekmovalci. 
Cilj vaje je, da tekmovalci v čim krajšem času pravilno postavijo orodje za vajo z motorno brizgalno. 
Upoštevati je potrebno naslednja navodila: 

 sesalni koš mora biti položen tako, da je med sesalnim grlom na MB in spojko sesalnega 
koša razdalja 50 cm (dotikati se mora pravilno narisane črte na preprogi); 

 vezalna in ventilna vrv ležita na levi strani sesalnega koša, gledano v smeri napada, vrvi ne 
smeta biti položeni ena na drugo, vrečki ne smeta biti postavljeni (pravilno položeni se 
morata vsaj dotikati pravilno narisane črte na preprogi); 

 dva ključa za spojke ležita desno od sesalnega koša, gledano v smeri napada, ne smeta 
ležati eden na drugem ali biti postavljena (pravilno položena se morata vsaj dotikati 
pravilno narisane črte na preprogi); 

 tretji ključ za spojke leži pod sesalno odprtino prenosne motorne brizgalne; 

 sesalne cevi so položene tako, da ležita na levi in desni strani prenosne motorne brizgalne 
po dve cevi paralelno na dolžino MB; spojke sesalnih cevi, obrnjene proti odvzemu vode, 
morajo biti v črti s sesalnim grlom prenosne motorne brizgalne; razdalja od prenosne 
motorne brizgalne do prve sesalne cevi mora biti 90 cm od namišljene sredinske črte; 
razdalja (razmik) med obema sesalnima cevema mora biti 40 cm (notranja mera) – (sesalne 
cevi se morajo vsaj dotikati pravilno narisane črte na preprogi); 

 vse tlačne cevi morajo biti postavljene tako, da razdalja (razmik) med cevmi ni večji od 
širine posamezne cevi; tlačne cevi se postavijo simetrično na sredinsko linijo prenosne 
motorne brizgalne; nesimetrično je dovoljeno postaviti B-tlačno cev, vendar le toliko, da ni 
postavljena preko širine motorne brizgalne; 

 sesalne cevi morata prenašati dva tekmovalca, tako da eden tekmovalec prime za spojko 
na eni strani sesalne cevi, drugi tekmovalec prime za spojko na drugem koncu sesalne cevi; 
na enkrat lahko prenašata in odlagata največ dve sesalni cevi; če ne prenašata in odlagata 
tako kot je opisano, se to oceni kot »nepravilno delo«. Ni napaka, če po odložitvi sesalnih 
cevi, le-te poravna le en tekmovalec. 

 
Vsa oprema in orodje mora biti ob koncu vaje postavljena tako kot je prikazano na Sliki 2.  
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Slika 2: Pravilna postavitev orodja in opreme pri vaji Postavitev orodja za vajo z motorno brizgalno 

 
 
Konec vaje: ko je zadnji tekmovalec opravil svoje delo in pretekel štartno/ciljno črto z obema 
nogama, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje.  
Zaključna postavitev tekmovalcev: 
Po končani izvedbi vaje in preteku 5-ih sekund morajo vsi tekmovalci stati pred štartno/ciljno črto 
(gledano v smeri izvedbe vaje), v vrsti (vrstni red ni pomemben), v položaju »mirno«, obrnjeni v 
smeri izvajanja vaje. Vsi tekmovalci se morajo ob končni postavitvi dotikati s sprednjimi konicami 
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obeh nog narisane črte. V primeru, da kateri koli od tekmovalcev ne stoji tako, kot je zgoraj 
opisano, se oceni »nepravilna postavitev tekmovalcev« (po ekipi). 
Po preteku 5-ih sekund, ki ga imajo ekipa na voljo za zaključno postavitev, sodnik najprej kontrolira 
zaključno postavitev. Ko ugotovi pravilnost zaključne postavitve ekipi poveljuje: »Na mesto 
odmor«. Nato nadaljuje, ob prisotnosti vodje ekipe, z ocenjevanjem vaje. 
Ostala dva tekmovalca ostaneta na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je 
končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli 
odhod ekipe (ekipi poveljuje »prosto«). 
 
Za vajo ima ekipa na voljo 60 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času ekipa 
vaje ne zaključi, prejme 60 negativnih točk in po 10 oz. 5 negativnih točk za nepravilno postavitev 
orodja/opreme (po primeru) ter morebitne ostale negativne točke po ocenjevanju. 

OCENJEVANJE 

Čas izvedbe vaje --:-- NT 

Nepravilen štart (po ekipi):   

če je tekmovalec štartal, preden je bil dan znak za štart 5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):   

če tekmovalci med vajo govorijo, za vsako govorjenje posameznika 2 NT 

Metanje ali vlečenje orodja/opreme (po primeru):   

če tekmovalec odvrže orodje/opremo na tla ali vleče orodje/opremo po tleh 5 NT 

Nepravilna postavitev orodja/opreme:   

če orodje/oprema ni odloženo na pravem mestu (po primeru) 10 NT 

če se orodje/oprema ne dotika zarisane črte (po primeru) 5 NT 

Medsebojno dotikanje orodja/opreme:   

če se odloženo orodje/opremo medsebojno dotika (po primeru); ne velja za 
tlačne cevi 

2 NT 

Nepravilno delo:   

kadar tekmovalci niso opravili naloge, ki so s temi navodili predpisane; izvzete so 
napake, ki jih obsegajo druge točke ocenjevanja; na napako »nepravilno delo« v 
tem opisu vaje ni vedno posebej opozorjeno 

10 NT 

če ekipa pripravlja orodje/opremo dlje od 60 s, za vsako sekundo prekoračitve 
negativna točka (1 sek = 1 NT) 

1s = 1 NT 

Nepravilna postavitev tekmovalcev:   

ko tekmovalec ob koncu izvedbe vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je 
v opisu vaje predpisano (po ekipi) 

5 NT 

ko tekmovalci po končani vaji in preteku 5-ih sekund niso na svojem mestu 
zaključne postavitve (po ekipi) 

5 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- kateri koli tekmovalec ne poizkusi opraviti svoje naloge (samo dotik orodja/opreme ne šteje kot poizkus 
opravljanja naloge, opravljanje naloge mora biti jasno nakazano). 

 
Sestava in delo ocenjevalne komisije  
Vajo Postavitev orodja za vajo z motorno brizgalno ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- da znak za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
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- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- nadzira pravilnost postavitve ekipe na zaključku izvedbe vaje, 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu vaje opravi ogled in oceno pravilnosti izvedbe, 
- sestavi končno ocenjevalno listo, 
- odobri tekmovalni ekipi, da po izvedeni vaji in oceni zapusti tekmovalni prostor. 

 

Sodnik št. 1: 
- sprejme tekmovalno ekipo, ocenjevalni list in tekmovalni ekipi dovoli pripravo orodja in opreme, 
- nadzira in pregleda pravilnost priprave orodja pred začetkom vaje, 
- meri čas priprave orodja in opreme, 
- ekipi da znak za postavitev za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 

4. ŠTAFETNO VEZANJE VOZLOV in NAVEZAVE ORODIJ 

PIONIRJI, PIONIRKE, MLADINCI, MLADINKE, GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE 
Za izvedbo štafetnega vezanja vozlov in navezav orodja je potrebno naslednje orodje in oprema, ki 
jo zagotovi organizator: 
- stojalo za vezanje vozlov, dolžine 2 m, višine 1,5 m; drog za vezanje je na višini 1 m (GŠTD, letnik 

2013, stran 62, slika 18); 
- 3 vrvi za izvedbo vozlov premera 8 mm, dolžine 2 m; 
- 3 reševalne vrvi s karabinom v torbici za izvedbo navezav, premera 12 mm;  
- navadni C-ročnik z zasunom (z oznako za 15 cm pas); 
- navadni C-ročnik brez zasuna (z oznako za 15 cm pas); 
- 2 tlačni C-cevi, brez cevnega nosilca (z oznako za 15 cm pas); 
- gasilska sekirica; 
- tablice z oznakami vozlov – jamborski vozel, tesarski vozel, tkalski vozel, navezave gasilske 

sekirice, navezava cevi z ročnikom brez zasuna, navezava cevi z ročnikom z zasunom (slike so 
priloga razpisa); 

- listki za žreb vozlov/navezav, na katerem je ime vozla/navezave (priloga razpisa). 
 
OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo vozlov/navezav je potreben tekmovalni prostor, dolžine 3 m in širine 2 m. Stojalo za 
izvedbo vozlov/navezav je od štartne črte oddaljeno 3 m. Na stojalu so označena štiri enaka polja 
za navezavo. Polja so med seboj ločena z vidno oznako (trakom). Vozli se vežejo v desnih treh 
poljih/prostorih, kakor je razvidno iz slike 3 in slike 5. Na stojalu je posamezno tekmovalno mesto 
označeno s številkami 1, 2 in 3. Številka 1 označuje polje, kjer vozel/navezavo izvede levi 
tekmovalec (prvi tekmovalec), številka 2 označuje polje, kjer vozel/navezavo izvede srednji 
tekmovalec (drugi tekmovalec), številka 3 označuje polje, kjer vozel/navezavo izvede desni 
tekmovalec (tretji tekmovalec) (vse gledano v smeri izvedbe vaje). Vse vrvi/reševalne vrvi pred 
pričetkom vaje prosto visijo preko stojala (niso privezane) ter se s svojim koncem ne dotikajo tal. 
Karabin pri reševalni vrvi se lahko dotika tal le v primeru, da se zaradi lastne teže (pretežek 
karabin) dotakne tal. Pred začetkom vaje (gasilci pripravniki, gasilske pripravnice) so ročaj od 
sekirice in ročnika obrnjena proti štartu ter ležijo pred stojalom na tleh. Na cevi in ročniku je 
oznaka za 15 cm pas, v katerem mora potekati navezava vrvi. 
V okolici tekmovalnega prostora je potrebno zagotoviti dovolj prostora za razvrstitev in delo 
ocenjevalne komisije (od 1 – 2 m). Vse oznake morajo biti jasno vidne.  
Orodje in opremo si tekmovalci pred izvedbo vaje pripravijo sami, v skladu z opisom in temi pravili. 
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Časa za pripravo orodja/opreme je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi 
orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za 
pripravo šteje kot 1 negativna točka.   
 
IZVEDBA VAJE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe (pri pionirjih, pionirkah brez mentorja). Vaja poteka štafetno. 
Pionirji/pionirke si sami izberejo po en vozel, mladinci/mladinke in gasilci pripravniki/gasilke 
pripravnice pa vozel izžrebajo. Vsak član dela drug vozel/navezavo. V času priprave  si 
pionirji/pionirke najprej izberejo vozel in si nato pripravijo vrvi v skladu z opisom in temi pravili. 
Mladinci/mladinke in gasilci pripravniki/gasilke pripravnice najprej izžrebajo vozel/navezavo in si 
nato pripravijo vrvi v skladu z opisom in temi pravili. Po žrebu in pripravi vrvi se člani ekipe 
postavijo pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), vsak pred svoj vozel/navezavo, 
kjer so na štartno povelje lahko pripravljeni v štartnem položaju ali v položaju »mirno«. Član ekipe 
izdela tisti vozel/navezavo orodja, ki jo je izžrebal (mladinci/mladinke, gasilci pripravniki/gasilke 
pripravnice) oz. izbral (pionirji/pionirke). 
Na povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« prvi tekmovalec štarta, steče do stojala in izdela 
vozel/navezavo. V primeru, da tekmovalec štarta prehitro, se vaja prekine in ponovno štarta. Če 
tekmovalec štarta trikrat pred znakom sodnika, se tekmovalno ekipo diskvalificira.  
Ko tekmovalec opravi nalogo se vrne in na štartno/ciljni črti preda štafeto drugemu tekmovalcu, 
tako da se ga dotakne z roko. Ni napaka, če prvi tekmovalec, ki predaja štafeto drugemu 
tekmovalcu, še ni prečkal štartno/ciljne črte, pomembno je, da se je drugega tekmovalca dotaknil z 
roko. Drugi tekmovalec, ki čaka na štart, pa pred dotikom prvega tekmovalca ne sme prestopiti 
štartne črte s celim stopalom (tudi ne v zraku). Isto velja za vse nadaljnje primere. V kolikor drugi 
in/ali tretji tekmovalec štarta pred dotikom predhodnega tekmovalca se to oceni kot »nepravilen 
štart«. 
Če je prvi tekmovalec predal štafeto in je drugi tekmovalec že stekel v polje, prvemu tekmovalcu ni 
dovoljeno popraviti svojega vozla/navezave. Isto velja za vse nadaljnje primere. Popravljanje 
vozla/navezave po predani štafeti se oceni kot »nepravilno delo«.  
 

PIONIRJI, PIONIRKE IN MLADINCI, MLADINKE 
Prvi tekmovalec po sodnikovem znaku steče do stojala in izdela jamborski vozel. Ko opravi z delom 
se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
Drugi tekmovalec steče do stojala in izdela tkalski vozel. Ko opravi z delom se vrne pred 
štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
Tretji tekmovalec steče do stojala in izdela tesarski vozel. Ko opravi z delom se vrne pred 
štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
 
Jamborski, tkalski in tesarski vozel morajo biti narejeni na stojalu (okoli droga) v označenem 
polju/prostoru. Vozli morajo biti taktično narejeni tako, kot prikazuje Slika 4. 
 

GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
Prvi tekmovalec po sodnikovem znaku steče do stojala in izdela navezavo gasilske sekirice. Ko 
opravi z delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
Drugi tekmovalec steče do stojala in izdela navezavo cevi z ročnikom brez zasuna. Ko opravi z 
delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
Tretji tekmovalec steče do stojala in izdela navezavo cevi z ročnikom z zasunom. Ko opravi z delom 
se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
 



TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA »2018« - Priloga:  PRAVILA IN TOČKOVANJE 
 

  
Stran 11 od 32 

 

  

Navezava gasilske sekirice, navezava cevi z ročnikom brez zasuna in navezava cevi z ročnikom z 
zasunom je lahko odložena na tla na mestu, ki je namenjeno posameznemu tekmovalcu (ni 
napaka, če jo tekmovalec pritrdi na drog). Prav tako ni napaka, če si tekmovalec med delom obrne 
konce reševalne vrvi in ni pomembno v katero smer gleda karabin (lahko je pri ustniku ročnika ali 
pri cevi). Navezave morajo biti taktično narejene tako, kot prikazuje Slika 6. 
 
Konec vaje: ko je zadnji tekmovalec opravil svoje delo in pretekel štartno/ciljno črto z obema 
nogama, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje.  
Zaključna postavitev tekmovalcev: 
Po končani izvedbi vaje in preteku 5-ih sekund morajo vsi tekmovalci stati pred štartno/ciljno črto 
(gledano v smeri izvedbe vaje), vsak pred svojo tekmovalno progo, v položaju »mirno«, obrnjeni v 
smeri izvajanja vaje. Vsi tekmovalci se morajo ob končni postavitvi dotikati s sprednjimi konicami 
obeh nog narisane črte. V primeru, da kateri koli od tekmovalcev ne stoji tako, kot je zgoraj 
opisano, se oceni »nepravilna postavitev tekmovalcev« (po ekipi). 
Po preteku 5-ih sekund, ki ga imajo ekipa na voljo za zaključno postavitev, sodnik najprej kontrolira 
zaključno postavitev. Ko ugotovi pravilnost zaključne postavitve ekipi poveljuje: »Na mesto 
odmor«. Nato nadaljuje, ob prisotnosti vodje ekipe, z ocenjevanjem vaje. 
Ostala dva tekmovalca ostaneta na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je 
končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli 
odhod ekipe (ekipi poveljuje »prosto«). 
 
Pionirji/pionirke in mladinci/mladinke ima na voljo 60 sekund, gasilci pripravniki/gasilke 
pripravnice pa 90 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v predvidenem času ekipa vaje 
ne zaključi, prejme ekipa 60 negativnih točk (pionirji, pionirke/mladinci,mladinke) oz. 90 
negativnih točk (gasilci pripravniki, gasilke pripravnice) in po 10 negativnih točk za vsak neizdelan 
vozel/navezavo ter morebitne ostale negativne točke po ocenjevanju. 
 
Slika 3: Tekmovalni prostor pri  Vozlih – pionirji, pionirke in mladinci, mladinke 
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Slika 4: Jamborski vozel, Tkalski vozel, Tesarski vozel 

 
 

 

JAMBORSKI VOZEL TKALSKI VOZEL TESARSKI VOZEL 

 

Jamborski vozel je pravilno navezan tudi takrat, ko oba konca vrvi visita pod 
drogom! 

 

Slika 5: Tekmovalni prostor pri Navezavah orodij – gasilci pripravniki, gasilke pripravnice 
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Slika 6: Navezava gasilske sekirice, Navezava cevi z ročnikom brez zasuna, Navezava cevi z 
ročnikom z zasunom 

 
  

NAVEZAVA GASILSKE SEKIRICE 
NAVEZAVA CEVI Z 

ROČNIKOM BREZ ZASUNA 
NAVEZAVA CEVI Z 

ROČNIKOM Z ZASUNOM 

 

OCENJEVANJE 

Sodnik lahko pri ocenjevanju preveri pravilnost vozla, vendar s tem ne sme spremeniti oblike. Pri 
ocenjevanju se polje šteje vključno s črto. Vozli/navezave morajo biti taktično narejeni tako, kot 
prikazujejo slike.  
 

Čas izvedbe vaje --:-- NT 

Nepravilen štart (po tekmovalcu):   

če je tekmovalec s celim stopalom prestopil štartno črto, preden je dobil predajo 
štafete - dotik predhodnega tekmovalca 

5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):   

če tekmovalci med vajo govorijo, za vsako govorjenje posameznika 2 NT 

Nepravilna izdelava vozla ali navezave orodja (po primeru):   

če je vozel/navezava nepravilno narejena 10 NT 

če tekmovalec naredi vozel/navezavo, ki ne ustreza izžrebanem listku 10 NT 

če je vozel/navezava navezana izven mesta za navezavo 10 NT 

Nepravilno delo:   

kadar tekmovalci niso opravili naloge, ki so s temi navodili predpisane; izvzete so 
napake, ki jih obsegajo druge točke ocenjevanja; na napako »nepravilno delo« v 
tem opisu vaje ni vedno posebej opozorjeno 

10 NT 

če je tekmovalec po predani štafeti popravljal vozel/navezavo in napake, ki jih 
popravi drugi tekmovalec (po primeru) 

10 NT 

če ekipa pripravlja orodje/opremo dlje od 60 s, za vsako sekundo prekoračitve 
negativna točka (1 sek = 1 NT) 

1s = 1 NT 

Nepravilna postavitev tekmovalcev:    

ko tekmovalec ob koncu izvedbe vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je 
v opisu vaje predpisano (po ekipi) 

5 NT 

ko tekmovalci po končani vaji in preteku 5-ih sekund niso na svojem mestu 
zaključne postavitve (po ekipi) 

5 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- kateri koli tekmovalec ne poizkusi opraviti svoje naloge-izdelati vozla/navezave (samo dotik orodja/opreme 
ne šteje kot poizkus opravljanja naloge, opravljanje naloge mora biti jasno nakazano); 

- tekmovalec opravi delo drugega; 



TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA »2018« - Priloga:  PRAVILA IN TOČKOVANJE 
 

  
Stran 14 od 32 

 

  

- prvi tekmovalec štarta trikrat pred znakom sodnika; 
- tekmovalci hkrati štartajo trikrat (pri hkratnem štartu vseh treh tekmovalcev sodnik le te ustavi in jih opozori, 

da se vaja izvaja štafetno; v kolikor tekmovalci hkrati štartajo tretjič, se ekipo diskvalificira). 

 
Sestava in delo ocenjevalne komisije  
Štafetno vezanje vozlov in navezave orodij ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- da znak za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- nadzira pravilnost postavitve ekipe na zaključku izvedbe vaje, 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu vaje opravi ogled in oceno pravilnosti izvedbe, 
- sestavi končno ocenjevalno listo, 
- odobri tekmovalni ekipi, da po izvedeni vaji in oceni zapusti tekmovalni prostor. 

 

Sodnik št. 1: 
- sprejme tekmovalno ekipo, ocenjevalni list, opravi žreb (za mladince, mladinke, gasilce pripravnice, gasilke 

pripravnice) in tekmovalni ekipi dovoli pripravo orodja in opreme, 
- nadzira in pregleda pravilnost priprave orodja pred začetkom vaje, 
- meri čas priprave orodja in opreme, 
- ekipi da znak za postavitev za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 

5. PRAKTIČNE VAJE IZ ORIENTACIJE* 

PIONIRJI, PIONIRKE, MLADINCI, MLADINKE, GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
 
*Disciplino lahko sodi gasilec, ki ima opravljen tečaj za mentorja in znanje iz orientacije.  

 
Priporočena literatura za pripravo na vajo praktične vaje iz orientacije: Priročnik za delo z gasilsko 
mladino, letnik 2013, X. poglavje, str. 161-184. 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE in OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo vaje praktične vaje iz orientacije je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi 
organizator: 
- kompas,   
- merilo, 
- 3-5 testnih topografskih kart za nalogo št. 1, v kategoriji gasilcev pripravnikov, ki imajo 

označeno oz. določeno kontrolno točko za določanje smeri premika, 
- 3-5 testnih topografskih kart za nalogo št. 2, v kategoriji gasilcev pripravnikov, ki imajo označeni 

dve kontrolni točki za merjenje razdalje med točkami (A – B) in označeni oz. določeni dve točki 
za določanje nadmorske višine točke (1 in 2), 

- listki za žreb naloge (priloga razpisa). 
 

Ekipa lahko uporablja svoj pribor (kompas, merilo). 
Opomba: Število primernih prostorov in orodja/opreme za izvedbo vaje se prilagodi glede na število ekip.  

 
Časa za pripravo na izvedbo vaje je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi 
orodja/pribora (kompasa in/ali merila) in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna 
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sekunda, ki jo ekipa porabi za pripravo šteje kot 1 negativna točka. Med izvedbo vaje ima ekipa 
lahko pri sebi žrebni listek. 
 
IZVEDBA VAJE 
 

PIONIRJI, PIONIRKE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe, brez mentorja, delo si izberejo/razdelijo poljubno – 
odgovarja/poroča le eden. 
Pri izvedbi vaje je obvezen kompas.  
Ekipa izvede nalogo s pripadajočimi postopki. 
 
Naloga 1: Poznavanje kompasa: 

 Postopek 1: Pokaži označen konec magnetne igle (MI) in povej kam kaže označen konec MI 
(jasno pokaže označen konec MI in odgovori na vprašanje). 

 Postopek 2: Pokaži nasprotni konec magnetne igle (MI) in povej kam kaže nasprotni konec 
MI (jasno pokaže označen konec MI in odgovori na vprašanje). 

 Postopek 3: Pokaži in povej smer Severa v naravi (določi objekt* na tej smeri - odgovori na 
vprašanje in jasno pokaže). 

 
Ekipa odgovarja in praktično prikaže zahtevane postopke v nalogi. Določen član ekipe lahko poroča 
za vsak postopek sproti ali na koncu za vse skupaj.  
Ekipa ima za izvedbo naloge na voljo 60 sekund.  
Po pripravi pribora ekipa da sodniku znak, da je pripravljena za začetek.  
Na povelje sodnika »Pozor, zdaj!« ekipa začne z izvedbo postopkov.  
Sodnik ekipo vpraša vsak posamezni postopek. Nato spremlja izvedbo postopkov in označi v 
kontrolni list ali je ekipa pravilno izvedla postopek (DA) ali ni pravilno izvedla postopka (NE).  
Sodnik v času 60 sekund nič dodatno ne sprašuje (le posamezni postopek) ali usmerja ekipe, le 
pozorno spremlja njihovo delo, posluša in beleži rezultat. 
V primeru, da je ekipa nalogo opravila v 60 sekundah brez napak, se vpiše v rezultat brez kazenskih 
točk (0 NT). V primeru, da ekipa posameznega postopka v 60 sekundah ni izvedla ali ga je izvedla 
narobe, se dosodi 5 negativnih točk za vsak primer.  
Konec vaje: ko je ekipa izvedla vse postopke in dala sodniku znak, da je zaključila z nalogo.  
 
Ekipa ima na voljo 60 sekund. Po tem času mora zaključiti z delom. Če v predvidenem času ekipa 
vaje ne zaključi, prejme ekipa po 5 negativnih točk za vsak neizveden ali nepravilno izveden 
postopek (po primeru) po ocenjevanju. 
 

* za objekt se šteje umetni ali naravni točkovni objekt, kot npr. drevo, hiša, cerkev, vrh, križišče, most, vodni 
objekt, spomenik, ipd., ki je lahko opazen in določljiv. Njihova lastnost mora biti, da imajo jasno določen 
položaj na terenu, na podlagi katerega lahko ugotovimo natančnost oz. pravilnost izvedbe vaje. Dopustno 
odstopanje je največ do 15 ° levo ali desno. 

 

MLADINCI, MLADINKE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe, delo si izberejo/razdelijo poljubno – odgovarja/poroča le eden. 
Pri izvedbi vaje je obvezen kompas.  
Ekipa tik pred začetkom vaje izžreba nalogo (ta žreb se izvede po pripravi orodja/opreme). 
Na voljo sta dve nalogi. Izmed dveh nalog eden član ekipe izžreba eno nalogo, ki jo bo ekipa 
opravila.  
Ekipa izvede eno nalogo (tisto, ki so jo izžrebali) s pripadajočimi postopki.  
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Naloga 1: Določanje smeri neba 

 Postopek 1: Določi smer Severa v naravi (jasno določi objekt* na tej smeri - poroča). 

 Postopek 2: Določi smer Juga v naravi (jasno določi objekt*na tej smeri - poroča). 

 Postopek 3: Določi smer Vzhoda v naravi (jasno določi objekt* na tej smeri - poroča). 

 Postopek 4: Določi smer Zahoda v naravi (jasno določi objekt* na tej smeri - poroča). 
 
Naloga 2: Orientacija topografske karte (TK) 

 Postopek 1: Pripravi kompas (poravna vetrovnico na oznako 0 °; jasno pokaže in poroča). 

 Postopek 2: Karto (TK) položi v vodoravni položaj (miza, v roki, ne na kovino). 

 Postopek 3: Položi kompas na TK na koordinatno mrežo ali oznako Severa tako, da je 
zgornji del kompasa obrnjen proti zgornjemu delu TK. 

 Postopek 4: Obrača TK skupaj s kompasom toliko časa, da se označen del magnetne igle 
poravna z označenim delom na vetrovnici – poroča končano! (obvezno je poročanje »končano«, 

da sodnike ve, da je ekipa zaključila z nalogo). 
 
Ekipa odgovarja in praktično prikaže zahtevane postopke v nalogi. Določen član ekipe lahko poroča 
za vsak postopek sproti ali na koncu za vse skupaj.  
Ekipa ima za izvedbo naloge na voljo 60 sekund.  
Po pripravi orodja/opreme ekipa da sodniku znak, da je pripravljena za začetek. Sodnik pripravi 
žreb (žreba en član ekipe) in nato na povelje sodnika »Pozor, zdaj!« ekipa začne z izvedbo 
postopkov. Sodnik spremlja postopke in označi v kontrolni list ali je ekipa pravilno izvedla postopek 
(DA) ali ni pravilno izvedla postopka (NE).  
Sodnik v času 60 sekund nič ne sprašuje ali usmerja ekipe, le pozorno spremlja njihovo delo, 
posluša in beleži rezultat. 
V primeru, da je ekipa nalogo opravila v 60 sekundah brez napak, se vpiše v rezultat brez kazenskih 
točk (0 NT). V primeru, da ekipa posameznega postopka v 60 sekundah ni izvedla ali ga je izvedla 
narobe, se dosodi 5 negativnih točk za vsak primer. 
Konec vaje: ko je ekipa izvedla vse postopke in dala sodniku znak, da je zaključila z nalogo.  
 
Ekipa ima na voljo 60 sekund. Po tem času mora zaključiti z delom. Če v predvidenem času ekipa 
vaje ne zaključi, prejme ekipa po 5 negativnih točk za vsak neizveden ali nepravilno izveden 
postopek (po primeru) po ocenjevanju. 
 

* za objekt se šteje umetni ali naravni točkovni objekt, kot npr. drevo, hiša, cerkev, vrh, križišče, most, vodni 
objekt, spomenik, ipd., ki je lahko opazen in določljiv. Njihova lastnost mora biti, da imajo jasno določen 
položaj na terenu, na podlagi katerega lahko ugotovimo natančnost oz. pravilnost izvedbe vaje. Dopustno 
odstopanje je največ do 15 ° levo ali desno. 

 
GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe, delo si izberejo/razdelijo poljubno – odgovarja/poroča le eden. 
Pri izvedbi vaje je obvezen kompas.  
Ekipa tik pred začetkom vaje izžreba nalogo (ta žreb se izvede po pripravi orodja/opreme). 
Na voljo sta dve nalogi. Izmed dveh nalog eden član ekipe izžreba eno nalogo, ki jo bo ekipa 
opravila.  
Po izžrebani nalogi, ekipa izžreba še testno topografsko karto.  
Testna topografska karta za nalogo št. 1 ima označeno oz. določeno kontrolno točko za določanje 
smeri premika.   
Testna topografska karta za nalogo št. 2 ima označeni dve kontrolni točki za merjenje razdalje med 
točkami (A – B) in označeni oz. določeni dve točki za določanje nadmorske višine točke (NMV 1 in 
NMV 2). 
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Sodnik ima na voljo za žreb 3-5 različnih testnih topografskih kart za vsako nalogo.  
Za merjenje razdalje med točkama (A – B) priporočamo, da se predvidi razdalja med točkama A in 
B, ki jo je mogoče relativno enostavno preračunati na pamet.  
 
Ekipa izvede eno nalogo (tisto, ki so jo izžrebali) s pripadajočimi postopki.  
 
Naloga 1: Določanje smeri premika 

 Postopek 1: Pripravi kompas (poravna vetrovnico na oznako 0 °; jasno pokaže in poroča). 

 Postopek 2: Karto (TK) položi v vodoravni položaj (miza, v roki, ne na kovino). 

 Postopek 3: Položi kompas na TK na koordinatno mrežo ali oznako Severa tako, da je 
zgornji del kompasa obrnjen proti zgornjemu delu TK. 

 Postopek 4: Obrača TK skupaj s kompasom toliko časa, da se označen del magnetne igle 
poravna z označenim delom na vetrovnici. 

 Postopek 5: Pokaže v naravi, v kateri smeri je določena KT (jasno določi objekt * na tej smeri - 

poroča). 
 

Naloga 2: Določanje razdalje med točkama A in B (tekmovalec lahko za merjenje uporabi lasten kompas ali 

merilo, ki je na voljo na KT) in Določanje nadmorske višine točke (NMV). 

 Postopek 1: Ugotovi (poišče) merilo karte ter poroča. 

 Postopek 2: Izmeri zračno razdaljo med točkama A in B v centimetrih ter poroča. 

 Postopek 3: Izmerjeno razdaljo na podlagi merila karte pretvori v metre in poroča v 
metrih** (pretvorbo naredi na pamet, brez kakršnih koli pripomočkov za računanje). 

 Postopek 4: Določi NMV** za določeno točko št. 1 in poroča (po izohipsah - ne za višinsko 
točko - Koto ali Trigonometrično točko). 

 Postopek 5: Določi NMV** za določeno točko št. 2 in poroča (po izohipsah - ne za višinsko 
točko - Koto ali Trigonometrično točko). 

 
Ekipa odgovarja in praktično prikaže zahtevane postopke v nalogi. Določen član ekipe lahko poroča 
za vsak postopek sproti ali na koncu za vse skupaj.  
Ekipa ima za izvedbo naloge na voljo 60 sekund.  
Po pripravi orodja/opreme ekipa da sodniku znak, da je pripravljena za začetek. Sodnik pripravi 
žreb (žreba en član ekipe – naloge in testne TK) in nato na povelje sodnika »Pozor, zdaj!« ekipa 
začne z izvedbo postopkov. Sodnik spremlja postopke in označi v kontrolni list ali je ekipa pravilno 
izvedla postopek (DA) ali ni pravilno izvedla postopka (NE).  
Sodnik v času 60 sekund nič ne sprašuje ali usmerja ekipe, le pozorno spremlja njihovo delo, 
posluša in beleži rezultat. 
V primeru, da je ekipa nalogo opravila v 60 sekundah brez napak, se vpiše v rezultat brez kazenskih 
točk (0 NT). V primeru, da ekipa posameznega postopka v 60 sekundah ni izvedla ali ga je izvedla 
narobe, se dosodi 5 negativnih točk za vsak primer.  
Konec vaje: ko je ekipa izvedla vse postopke in dala sodniku znak, da je zaključila z nalogo.  
 
Ekipa ima na voljo 60 sekund. Po tem času mora zaključiti z delom. Če v predvidenem času ekipa 
vaje ne zaključi, prejme ekipa po 5 negativnih točk za vsak neizveden ali nepravilno izveden 
postopek (po primeru) po ocenjevanju. 
 

* za objekt se šteje umetni ali naravni točkovni objekt, kot npr. drevo, hiša, cerkev, vrh, križišče, most, vodni 
objekt, spomenik, ipd., ki je lahko opazen in določljiv. Njihova lastnost mora biti, da imajo jasno določen 
položaj na terenu, na podlagi katerega lahko ugotovimo natančnost oz. pravilnost izvedbe vaje. Dopustno 
odstopanje je največ do 15 ° levo ali desno. 

** Dopustno odstopanje: razdalja  50 m v naravi; višina  10 m NMV. 
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OCENJEVANJE 

Dopustna odstopanja:  

- določanje objekta na smeri: odstopanje največ do  15 °  

- določanje razdalje in NMV: razdalja  50 m v naravi; višina  10 m NMV 
 

Za vsak nepravilno izveden ali neizveden postopek – PO OCENJEVALNEM LISTU: 5 NT 

Nepravilno delo:   

če ekipa pripravlja orodje/opremo dlje od 60 s, za vsako sekundo prekoračitve 
negativna točka (1 sek = 1 NT) 

1s = 1 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- tekmovalci ne poizkusijo opraviti naloge (opravljanje naloge mora biti jasno nakazano); 
- tekmovalci pri iskanju odgovorov uporabljajo nedovoljene pripomočke. 

 
Sestava in delo ocenjevalne komisije  
Praktične vaje iz orientacije ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- skupaj z ostalimi sodniki izvede žreb nalog in testnih topografskih kart (ekipe gasilcev pripravnikov, gasilk 

pripravnic), 
- da znak za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje (max. 60 s), 
- nadzira pravilnost dela tekmovalne ekipe, 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu vaje oceni pravilnost izvedbe vaje, 
- sestavi končno ocenjevalno listo, 
- odobri tekmovalni ekipi, da po izvedeni vaji in oceni zapusti tekmovalni prostor. 

 

Sodnik št. 1: 
- sprejme tekmovalno ekipo, ocenjevalni list in tekmovalni ekipi dovoli pripravo, 
- meri čas priprave, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi žreb nalog in testnih topografskih kart (ekipe gasilcev 

pripravnikov, gasilk pripravnic), 
- meri čas izvedbe vaje (max. 60 s), 
- nadzira pravilnost dela tekmovalne ekipe, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 

6. TOPOGRAFSKI ZNAKI 

PIONIRJI, PIONIRKE, MLADINCI, MLADINKE, GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE in OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo vaje topografski znaki je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi 
organizator: 
- miza ali druga primerna trda podlago za reševanje testov, 
- pisala. 
Opomba: Število primernih prostorov in orodja/opreme za izvedbo vaje se prilagodi glede na število ekip.  

 
Časa za pripravo na izvedbo vaje je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ni pripravljena 
za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za pripravo šteje kot 1 
negativna točka.   
Ekipa prejme tekmovalno polo z vprašanji tik pred začetkom vaje (sodnik razdeli tekmovalno polo 
ekipi po pripravi orodja/opreme). 
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IZVEDBA VAJE 

 
PIONIRJI, PIONIRKE * 
Ekipa (sodelujejo vsi trije člani brez mentorja) odgovarja na 5 vprašanj iz topografskih znakov tako, 
da obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«. 
* za pionirje, pionirke so vsa vprašanja in odgovori zapisani z velikimi tiskanimi črkami 
 

MLADINCI, MLADINKE 
Ekipa (sodelujejo vsi trije člani) odgovarja na 5 vprašanj iz topografskih znakov tako, da pri 3 
vprašanjih obkroži pravilno trditev z »a, b ali c«, pri 2 vprašanjih odgovor napiše opisno - z 
besedami napiše njegovo pravilno poimenovanje. Odgovori morajo biti pravilni in natančni. Če 
topografski znak zahteva npr. odgovor "reka ali potok ožja od 5 m", tekmovalec pa zapiše le 
"reka", tak odgovor ni pravilen. 
 

GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
Ekipa (sodelujejo vsi trije člani) odgovarja na 5 vprašanj iz topografskih znakov tako, da odgovor 
napiše opisno - z besedami napiše njegovo pravilno poimenovanje. Odgovori morajo biti pravilni in 
natančni. Če topografski znak zahteva npr. odgovor "reka s širino od 5 do 10 m", tekmovalec pa 
zapiše le "reka", tak odgovor ni pravilen. 
 
Konec vaje: ko je ekipa izvedla vajo in dala sodniku znak, da je zaključila z vajo.  
 
Za vajo ima ekipa na voljo največ 2 minuti. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času 
ekipa vaje ne zaključi, prejme 120 negativnih točk in morebitne negativne točke za vsak nepravilen 
odgovor po ocenjevanju.  

OCENJEVANJE 

Za vsak nepravilen odgovor: 2 NT 

Nepravilno delo:   

če ekipa pripravlja orodje/opremo dlje od 60 s, za vsako sekundo prekoračitve 
negativna točka (1 sek = 1 NT) 

1s = 1 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- tekmovalci ne poizkusijo opraviti naloge (opravljanje naloge mora biti jasno nakazano); 
- tekmovalci pri iskanju odgovorov uporabljajo nedovoljene pripomočke. 

 
Sestava in delo ocenjevalne komisije  
Vajo Topografski znaki ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- da znak za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje (max. 120 s), 
- nadzira pravilnost dela tekmovalne ekipe, 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu vaje oceni pravilnost izvedbe vaje, 
- sestavi končno ocenjevalno listo, 
- odobri tekmovalni ekipi, da po izvedeni disciplini in oceni zapusti tekmovalni prostor. 

 

Sodnik št. 1: 
- sprejme tekmovalno ekipo, ocenjevalni list in tekmovalni ekipi dovoli pripravo, 
- meri čas priprave, 
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- tekmovalni ekipi razdeli tekmovalno polo z vprašanji, 
- meri čas izvedbe vaje (max. 120 s), 
- nadzira pravilnost dela tekmovalne ekipe, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 

7. HITROSTNO ZVIJANJE CEVI 

MLADINCI, MLADINKE, GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE 
Za izvedbo vaje hitrostno zvijanje cevi je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi 
organizator: 

- 1 tlačna C-cev, dvojno zvita, dolžine 15 m, s cevnim nosilcem. 
 
OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo vaje hitrostno zvijanje cevi je potreben tekmovalni prostor, dolžine 16 m in širine 2 m. 
Na začetku je štartna črta, ki je hkrati tudi ciljna črta.  
Na dolžini 0,5 m od štarta, na sredini tekmovalnega prostora, je razvita tlačna C-cev, dolžine 15 m. 
Spojka pravilno položene C-cevi se mora dotikati pravilno narisane črte v tekmovalnem prostoru. 
Na desni ali levi strani narisane črte (gledano v smeri izvajanja vaje) je na tla položen cevni nosilec. 
Kovinski del cevnega nosilca se mora dotikati pravilno narisane črte v tekmovalnem prostoru. Črta 
je dolga 0,5 m.  
Na dolžini 3 m od štarta, ob desnem robu tekmovalnega prostora, je zarisano polje za odlaganje 
orodja in opreme, velikosti 0,5 m x 0,5 m. 
V okolici tekmovalnega prostora je potrebno zagotoviti dovolj prostora za razvrstitev in delo 
ocenjevalne komisije (od 1 – 2 m). Vse oznake morajo biti jasno vidne.  
Orodje in opremo si tekmovalci pred izvedbo vaje pripravijo sami, v skladu z opisom in temi pravili. 
Časa za pripravo orodja/opreme je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi 
orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za 
pripravo šteje kot 1 negativna točka.   
 
Slika 7: Tekmovalni prostor za vajo Hitrostno zvijanje cevi in začetna postavitev orodja ter 
tekmovalcev 
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Slika 8: Zaključna postavitev tekmovalcev in orodja pri vaji Hitrostno zvijanje cevi 

 
 
Slika 9: Pravilno zvita C-cev in maksimalno dovoljena razdalja med spojkama (15 cm) 
 

 
 
Slika 10: Prikaz pravilno in nepravilno zapetega cevnega nosilca 
 

 
PRAVILNO ZAPET CEVNI NOSILEC 

 
NEPRAVILNO ZAPET CEVNI NOSILEC 

OPOMBA: Smer zapenjanja cevnega nosilca (z leve ali desne) ni pomembna. 

 
IZVEDBA VAJE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe. V času priprave si tekmovalci pripravijo orodje/opremo v skladu z 
opisom in temi pravili, nato se postavijo pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), v 
vrsto (vrstni red ni pomemben), kjer so na štartno povelje lahko pripravljeni v štartnem položaju 
ali v položaju »mirno«.  
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Na povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« vsi trije tekmovalci štartajo in vstopijo v tekmovalni prostor 
(drugače je napaka »nepravilno delo«) ter čim prej pravilno dvojno zvijejo eno tlačno C-cev, jo 
pravilno spnejo s cevnim nosilcem in pravilno postavijo v polje za odlaganje orodja. Delo si 
tekmovalci izberejo/razdelijo poljubno. Tekmovalci si med sabo lahko pomagajo. Vajo morajo 
opravljati vsi trije tekmovalci.  
Tlačna C-cev je pravilno zvita takrat, ko je dvojno zvita. Tlačna C-cev sme biti le dvojno zvita in ne 
večkratno (npr. 4 –kratno), tudi v notranjosti ne. Cevni nosilec ekipa ne sme skrajšati (npr. da bi na 
njem naredila vozel ali kaj podobnega). 
Ko tlačno C-cev pravilno zvijejo in pravilno spnejo s cevnim nosilcem jo postavijo v polje za 
odlaganje orodja. Cev mora biti odložena v polje in ne sme segati preko roba polja. Črta se šteje 
kot del polja. V celoti se upošteva tudi cevni nosilec. Cev mora biti pokončno postavljena, dvojno 
zvita, speta s cevnim nosilcem, spojki cevi morata biti obrnjeni v smeri izvajanja vaje.  
V kolikor tekmovalec ne odloži cevi v polje ali le-ta sega preko roba polja, ali ni speta s cevnim 
nosilcem, ni pokončno postavljena ali spojki cevi nista obrnjeni v smeri izvajanja vaje, se to oceni 
kot napaka (po primeru). Če cev po odmeri časa pade ni napaka.  
Po končani vaji eden izmed tekmovalcev prime za cevni nosilec, s katerim je zapeta dvojno zvita 
tlačna C-cev in jo dvigne od tal. Če se cevni nosilec odpne, ekipa prejme negativne točke. 
 
Konec vaje: ko je zadnji tekmovalec opravil svoje delo in pretekel štartno/ciljno črto z obema 
nogama, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje.  
Zaključna postavitev tekmovalcev: 
Po končani izvedbi vaje in preteku 5-ih sekund morajo vsi tekmovalci stati pred štartno/ciljno črto 
(gledano v smeri izvedbe vaje), v vrsti (vrstni red ni pomemben), v položaju »mirno«, obrnjeni v 
smeri izvajanja vaje. Vsi tekmovalci se morajo ob končni postavitvi dotikati s sprednjimi konicami 
obeh nog narisane črte. V primeru, da kateri koli od tekmovalcev ne stoji tako, kot je zgoraj 
opisano, se oceni »nepravilna postavitev tekmovalcev« (po ekipi). 
Po preteku 5-ih sekund, ki ga imajo ekipa na voljo za zaključno postavitev, sodnik najprej kontrolira 
zaključno postavitev. Ko ugotovi pravilnost zaključne postavitve ekipi poveljuje: »Na mesto 
odmor«. Nato nadaljuje, ob prisotnosti vodje ekipe, z ocenjevanjem vaje. 
Ostala dva tekmovalca ostaneta na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je 
končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli 
odhod ekipe (ekipi poveljuje »prosto«). 
 
Za vajo ima ekipa na voljo 90 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času ekipa 
vaje ne zaključi, prejme 90 negativnih točk in 30 negativnih točk za nedokončano vajo*; skupaj lahko 

ekipa prejme največ 120 negativnih točk.  
*Za nedokončano vajo se šteje, če ekipa v maksimalno dovoljenem času za izvedbo ni izvedla vaje po opisu  (izvedba 
vaje in konec vaje) in jo je sodnik po preteku 90 sekund ustavil.  

OCENJEVANJE 

Sodnik lahko pri ocenjevanju preveri pravilnost zvite cevi in namestitve cevnega nosilca, vendar s 
tem ne sme spremeniti oblike ali kakorkoli drugače posegati v zvito cev in cevni nosilec.  
 

Čas izvedbe vaje --:-- NT 

Nepravilen štart (po ekipi):   

če je tekmovalec štartal, preden je bil dan znak za štart 5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):   

če tekmovalci med vajo govorijo, za vsako govorjenje posameznika 2 NT 

Nepravilno zvita cev: (napako se oceni samo enkrat, čeprav se je naredilo več spodaj opisanih napak) 5 NT 

če sta spojki cevi medsebojno oddaljeni 15 cm in več   
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če zgornja spojka sega preko spodnje spojke   

če je cev več kot dvojno zvita (npr. 4-kratno, tudi v notranjosti)   

Nepravilna uporaba cevnega nosilca:   

cevni nosilec se ob dvigu cevi s cevnim nosilcem odpne  5 NT 

cevni nosilec ni pravilno zapet  5 NT 

Nepravilna postavitev cevi:   

če cev ni odložena v celoti znotraj označenega polja (črta je del polja) 5 NT 

če cev ni pokončno postavljena (ne stoji) znotraj označenega polja 5 NT 

če spojki cevi nista obrnjeni v smeri izvajanja vaje 5 NT 

Nepravilno delo:   

kadar tekmovalci niso opravili naloge, ki so s temi navodili predpisane; izvzete so 
napake, ki jih obsegajo druge točke ocenjevanja; na napako »nepravilno delo« v 
tem opisu vaje ni vedno posebej opozorjeno 

10 NT 

če ekipa pripravlja orodje/opremo dlje od 60 s, za vsako sekundo prekoračitve 
negativna točka (1 sek = 1 NT) 

1s = 1 NT 

Nepravilna postavitev tekmovalcev:    

ko tekmovalec ob koncu izvedbe vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je 
v opisu vaje predpisano (po ekipi) 

5 NT 

ko tekmovalci po končani vaji in preteku 5-ih sekund niso na svojem mestu 
zaključne postavitve (po ekipi) 

5 NT 

Nedokončana vaja (po ekipi):    

če ekipa ni dokončala vaje v času 90 s  30 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- tekmovalci ne poizkusijo opraviti svoje naloge (samo dotik orodja/opreme ne šteje kot poizkus opravljanja 
naloge, opravljanje naloge mora biti jasno nakazano); 

- ekipa je cevni nosilec na kakršenkoli način skrajšala. 

 
Sestava in delo ocenjevalne komisije  
Vajo Hitrostno zvijanje cevi ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- da znak za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- nadzira pravilnost postavitve ekipe na zaključku izvedbe vaje, 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu vaje opravi ogled in oceno pravilnosti izvedbe, 
- sestavi končno ocenjevalno listo, 
- odobri tekmovalni ekipi, da po izvedeni vaji in oceni zapusti tekmovalni prostor. 

 

Sodnik št. 1: 
- sprejme tekmovalno ekipo, ocenjevalni list in tekmovalni ekipi dovoli pripravo orodja in opreme, 
- nadzira in pregleda pravilnost priprave orodja pred začetkom vaje, 
- meri čas priprave orodja in opreme, 
- ekipi da znak za postavitev za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 
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8. ŠTAFETNO SPAJANJE CEVI NA TROJAK 

MLADINCI, MLADINKE 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE 
Za izvedbo vaje štafetno spajanje cevi na trojak je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo 
zagotovi organizator: 
- 1 tlačna B-cev, dvojno zvita, dolžine 15 m, brez cevnega nosilca; 
- 2 tlačni C-cevi, dvojno zviti, dolžine 15 m, brez cevnega nosilca; 
- trojak B/CBC z ventili. 
 
OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo vaje štafetno spajanje cevi na trojak je potreben tekmovalni prostor, dolžine 6 m in 
širine 2 m.  
Na začetku je štartna črta, ki je hkrati tudi ciljna črta. 
Na dolžini 5 m od štarta je postavljen trojak. V območju pred trojakom je pripravljena ena tlačna B-
cev, dvojno zvita, brez cevnega nosilca, na levi in desni strani trojaka sta pripravljeni dve tlačni C-
cevi, dvojno zviti, brez cevnih nosilcev (vsaka na svoji strani). Spojka cevi se ne sme dotikati 
trojaka.  
V okolici tekmovalnega prostora je potrebno zagotoviti dovolj prostora za razvrstitev in delo 
ocenjevalne komisije (od 1 – 2 m). Vse oznake morajo biti jasno vidne. 
Orodje in opremo si tekmovalci pred izvedbo vaje pripravijo sami, v skladu z opisom in temi pravili.  
Časa za pripravo orodja/opreme je največ 60 sekund. V kolikor ekipa v 60 sekundah ne pripravi 
orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za 
pripravo šteje kot 1 negativna točka.   
 
Slika 11: Tekmovalni prostor za vajo Štafetno spajanje cevi na trojak in začetna postavitev 
tekmovalcev ter orodja 
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IZVEDBA VAJE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Vaja poteka štafetno. Delo si člani ekipe izberejo poljubno, a vsak 
dela svojo nalogo. V času priprave si tekmovalci pripravijo orodje/opremo v skladu z opisom in 
temi pravili, nato se postavijo pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), v vrsto, po 
vrstnem redu nastopa (na levi strani prvi tekmovalec, na sredini drugi tekmovalec, na desni strani 
tretji tekmovalec, kjer so na štartno povelje lahko pripravljeni v štartnem položaju ali v položaju 
»mirno«.  
Na povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« prvi tekmovalec štarta in opravi nalogo. V primeru, da 
tekmovalec štarta prehitro, se vaja prekine in ponovno štarta. Če tekmovalec štarta trikrat pred 
znakom sodnika, se tekmovalno ekipo diskvalificira.  
Ko tekmovalec opravi nalogo se vrne in na štartno/ciljni črti preda štafeto drugemu tekmovalcu, 
tako da se ga dotakne z roko. Ni napaka, če prvi tekmovalec, ki predaja štafeto drugemu 
tekmovalcu, še ni prečkal štartno/ciljne črte, pomembno je, da se je drugega tekmovalca dotaknil z 
roko. Drugi tekmovalec, ki čaka na štart, pa pred dotikom prvega tekmovalca ne sme prestopiti 
štartne črte s celim stopalom (tudi ne v zraku). Isto velja za vse nadaljnje primere. V kolikor drugi 
in/ali tretji tekmovalec štarta pred dotikom predhodnega tekmovalca se to oceni kot »nepravilen 
štart«. 
Če je prvi tekmovalec predal štafeto in je drugi tekmovalec že stekel v polje, prvemu tekmovalcu ni 
dovoljeno popraviti izvedene naloge. Isto velja za vse nadaljnje primere. Popravljanje naloge po 
predani štafeti se oceni kot »nepravilno delo«.  
 
Prvi tekmovalec steče do trojaka in spne eno izmed cevi na trojak. Ko opravi z delom se vrne pred 
štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). V kolikor po končani vaji spojka ni speta oz. je 
speta samo z enim zobom se to oceni kot »nepravilno delo tekmovalcev« (odpeta ali polovično 
speta spojka). 
 
Drugi tekmovalec steče do trojaka in spne eno izmed cevi na trojak. Ko opravi z delom se vrne 
pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). V kolikor po končani vaji spojka ni speta oz. 
je speta samo z enim zobom se to oceni kot »nepravilno delo tekmovalcev« (odpeta ali polovično 
speta spojka). 
 
Tretji tekmovalec steče do trojaka in spne eno izmed cevi na trojak. Ko opravi z delom se vrne 
pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). V kolikor po končani vaji spojka ni speta oz. 
je speta samo z enim zobom se to oceni kot »nepravilno delo tekmovalcev« (odpeta ali polovično 
speta spojka). 
 
Konec vaje: ko je zadnji tekmovalec opravil svoje delo in pretekel štartno/ciljno črto z obema 
nogama, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje.  
Zaključna postavitev tekmovalcev: 
Po končani izvedbi vaje in preteku 5-ih sekund morajo vsi tekmovalci stati pred štartno/ciljno črto 
(gledano v smeri izvedbe vaje), v vrsti po vrstnem redu nastopa, v položaju »mirno«, obrnjeni v 
smeri izvajanja vaje. Vsi tekmovalci se morajo ob končni postavitvi dotikati s sprednjimi konicami 
obeh nog narisane črte. V primeru, da kateri koli od tekmovalcev ne stoji tako, kot je zgoraj 
opisano, se oceni »nepravilna postavitev tekmovalcev« (po ekipi). 
Po preteku 5-ih sekund, ki ga imajo ekipa na voljo za zaključno postavitev, sodnik najprej kontrolira 
zaključno postavitev. Ko ugotovi pravilnost zaključne postavitve ekipi poveljuje: »Na mesto 
odmor«. Nato nadaljuje, ob prisotnosti vodje ekipe, z ocenjevanjem vaje. 
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Ostala dva tekmovalca ostaneta na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je 
končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli 
odhod ekipe (ekipi poveljuje »prosto«). 
 
Za vajo ima ekipa na voljo 60 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času ekipa 
vaje ne zaključi, prejme 60 negativnih točk in po 10 negativnih točk za vsako neizvedeno nalogo 
tekmovalca ter morebitne ostale negativne točke po ocenjevanju. 

OCENJEVANJE 

Čas izvedbe vaje --:-- NT 

Nepravilen štart (po tekmovalcu):   

če je tekmovalec s celim stopalom prestopil štartno črto, preden je dobil predajo 
štafete - dotik predhodnega tekmovalca 

5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):   

če tekmovalci med vajo govorijo, za vsako govorjenje posameznika 2 NT 

Nepravilno delo tekmovalcev:   

odpeta ali polovično speta spojka (če po končani vaji spojka ni speta oz. je speta 
samo z enim zobom) (po primeru) 

10 NT 

Nepravilno delo:   

kadar tekmovalci niso opravili naloge, ki so s temi navodili predpisane; izvzete so 
napake, ki jih obsegajo druge točke ocenjevanja; na napako »nepravilno delo« v 
tem opisu vaje ni vedno posebej opozorjeno 

10 NT 

če je tekmovalec po predani štafeti popravljal vajo in napake, ki jih popravi drugi 
tekmovalec (po primeru) 

10 NT 

če ekipa pripravlja orodje/opremo dlje od 60 s, za vsako sekundo prekoračitve 
negativna točka (1 sek = 1 NT) 

1s = 1 NT 

Nepravilna postavitev tekmovalcev:   

ko tekmovalec ob koncu izvedbe vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je 
v opisu vaje predpisano (po ekipi) 

5 NT 

ko tekmovalci po končani vaji in preteku 5-ih sekund niso na svojem mestu 
zaključne postavitve (po ekipi) 

5 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- kateri koli tekmovalec ne poizkusi opraviti svoje naloge (samo dotik orodja/opreme ne šteje kot poizkus 
opravljanja naloge, opravljanje naloge mora biti jasno nakazano); 

- tekmovalec opravi delo drugega; 
- prvi tekmovalec štarta trikrat pred znakom sodnika; 
- tekmovalci hkrati štartajo trikrat (pri hkratnem štartu vseh treh tekmovalcev sodnik le te ustavi in jih opozori, 

da se vaja izvaja štafetno; v kolikor tekmovalci hkrati štartajo tretjič, se ekipo diskvalificira). 

 
Sestava in delo ocenjevalne komisije  
Vajo Štafetno spajanje cevi na trojak ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- da znak za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- nadzira pravilnost postavitve ekipe na zaključku izvedbe vaje, 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu vaje opravi ogled in oceno pravilnosti izvedbe, 
- sestavi končno ocenjevalno listo, 
- odobri tekmovalni ekipi, da po izvedeni vaji in oceni zapusti tekmovalni prostor. 
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Sodnik št. 1: 
- sprejme tekmovalno ekipo, ocenjevalni list in tekmovalni ekipi dovoli pripravo orodja in opreme, 
- nadzira in pregleda pravilnost priprave orodja pred začetkom vaje, 
- meri čas priprave orodja in opreme, 
- ekipi da znak za postavitev za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 

9. »V NAPAD« 

GASILCI PRIPRAVNIKI, GASILKE PRIPRAVNICE 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE 
Za izvedbo vaje »V napad« je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi organizator: 
- 1 tlačna C-cev, dvojno zvita, dolžine 15 m, s cevnim nosilcem; 
- navadni C-ročnik brez zasuna; 
- stabilna C-spojka, višina od tal 0,25 – 0,3 m (GŠTD, letnik 2013, stran 59, slika 10a). 
 
OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo vaje »V napad« je potreben tekmovalni prostor, dolžine 6 m in širine 2 m.  
Na začetku je štartna črta, ki je hkrati tudi ciljna črta. 
Na dolžini 3 m od štarta je na sredini tekmovalnega prostora, postavljena na nepomičnem 
podstavku stabilna C-spojka. Na dolžini 6 m od starta je ognjena črta.  
Za štartno črto (gledano v smeri izvajanja vaje), je na sredini postavljena tlačna C-cev, dvojno zvita, 
s cevnimi nosilcem, poleg cevi, na desni strani je ročnik. Ročnik in cev morata biti postavljena v 
tekmovalnem prostoru. Spojke cevi in ročnik morajo biti obrnjene v smeri izvajanja vaje.  
V okolici tekmovalnega prostora je potrebno zagotoviti dovolj prostora za razvrstitev in delo 
ocenjevalne komisije (od 1 – 2 m). Vse oznake morajo biti jasno vidne. 
Orodje in opremo si tekmovalci pred izvedbo vaje pripravijo sami, v skladu z opisom in temi pravili.  
Časa za pripravo orodja/opreme je največ 90 sekund. V kolikor ekipa v 90 sekundah ne pripravi 
orodja in ni pripravljena za začetek izvedbe vaje, se vsaka dodatna sekunda, ki jo ekipa porabi za 
pripravo šteje kot 1 negativna točka.   
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Slika 12: Tekmovalni prostor za vajo "V napad" in začetna postavitev tekmovalcev ter orodja 

 
 
IZVEDBA VAJE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe. Vaja poteka štafetno. Delo si člani ekipe izberejo poljubno, a vsak 
dela svojo nalogo. V času priprave si tekmovalci pripravijo orodje/opremo v skladu z opisom in 
temi pravili, nato se postavijo pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), v vrsto, po 
vrstnem redu nastopa (na levi strani prvi tekmovalec, na sredini drugi tekmovalec, na desni strani 
tretji tekmovalec, kjer so na štartno povelje lahko pripravljeni v štartnem položaju ali v položaju 
»mirno«.  
Na povelje sodnika: »Pozor, zdaj!« prvi tekmovalec štarta in opravi nalogo. V primeru, da 
tekmovalec štarta prehitro, se vaja prekine in ponovno štarta. Če tekmovalec štarta trikrat pred 
znakom sodnika, se tekmovalno ekipo diskvalificira.  
Ko tekmovalec opravi nalogo se vrne in na štartno/ciljni črti preda štafeto drugemu tekmovalcu, 
tako da se ga dotakne z roko. Ni napaka, če prvi tekmovalec, ki predaja štafeto drugemu 
tekmovalcu, še ni prečkal štartno/ciljne črte, pomembno je, da se je drugega tekmovalca dotaknil z 
roko. Drugi tekmovalec, ki čaka na štart, pa pred dotikom prvega tekmovalca ne sme prestopiti 
štartne črte s celim stopalom (tudi ne v zraku). Isto velja za vse nadaljnje primere. V kolikor drugi 
in/ali tretji tekmovalec štarta pred dotikom predhodnega tekmovalca se to oceni kot »nepravilen 
štart«. 
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Če je prvi tekmovalec predal štafeto in je drugi tekmovalec že stekel v polje, prvemu tekmovalcu ni 
dovoljeno popraviti izvedene naloge. Isto velja za vse nadaljnje primere. Popravljanje naloge po 
predani štafeti se oceni kot »nepravilno delo«.  
 
Prvi tekmovalec vzame cev in jo odnese do stabilne C-spojke. Cev odloži pri stabilni C-spojki. Pri 
tem ni pomembno, ali cev stoji, leži in v katero smer so obrnjene spojke. Če tekmovalec cev 
odvrže, se to oceni kot »nepravilno delo tekmovalcev« (metanje orodja). Cev ne sme biti oddaljena 
od stabilne C-spojke več kot 2 m, drugače se oceni kot »nepravilno delo tekmovalcev« (nepravilno 
odložena cev). Cevnega nosilca ne sme odpeti, drugače se oceni kot »nepravilno delo«. Ko opravi z 
delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
 
Drugi tekmovalec vzame ročnik in ga odnese do stabilne C-spojke, kjer ročnik odloži pri stabilni C-
spojki. Pri tem ni pomembno v katero smer je obrnjen ročnik. Če tekmovalec ročnik odvrže, se to 
oceni kot »nepravilno delo tekmovalcev« (metanje orodja). Ročnik ne sme biti oddaljen od 
stabilne C-spojke več kot 2 m, drugače se oceni kot »nepravilno delo tekmovalcev« (nepravilno 
odložen ročnik). Ko opravi z delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
 
Tretji tekmovalec steče do stabilne C-spojke, odpne cevni nosilec. Cev lahko dvigne ali pa izvede 
odpenjanje s cevjo na tleh. Eno prosto spojko priključi na stabilno C-spojko, na drugo prosto spojko 
pa priključi ročnik. Vrstni red odpenjanja cevnega nosilca, spajanja cevi in ročnika ter priključka na 
stabilno C-spojko je poljuben. Tekmovalcu je prepuščeno mesto medsebojnega spajanja ročnika s 
cevjo. S cevjo priklopljeno na stabilno C-spojko in s priklopljenim ročnikom teče tekmovalec do 
ognjene črte, kjer speti ročnik s cevjo odloži preko ognjene črte. Spajanje cevi in ročnika mora biti 
pravilno izvedeno znotraj tekmovalnega prostora. Spojke morajo biti pravilno spete. Ni napaka, če 
se ob razvijanju cevi, cev zaradi omejene širine in dolžine tekmovalnega prostora le-ta razvije izven 
tekmovalnega prostora ali preko ognjene črte. Tekmovalec mora odložiti speti ročnik s cevjo na tla 
(tekmovalec ne sme odklopiti ročnika). Pri tem morata biti spojka cevi in ročnik preko ognjene 
črte. Če tekmovalec ročnik s cevjo odvrže, se to oceni kot »nepravilno delo tekmovalcev« (metanje 
orodja). Tekmovalcu v trenutku odlaganja ročnika s cevjo preko ognjene črte ni potrebno 
prestopiti ognjene črte, ki označuje konec tekmovalnega prostora, če pa to stori z eno ali obema 
nogama pa to ni napaka. Cevni nosilec tekmovalec odnese s seboj in ga ima ob zaključni postavitvi 
tekmovalcev pri sebi, drugače je napaka. 
V kolikor tekmovalec naloge ne opravi skladno z opisom, se to oceni kot »nepravilno delo 
tekmovalcev« (po primeru). Ko opravi z delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri 
izvedbe vaje). 
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Slika 13: Zaključna postavitev tekmovalcev pri vaji "V napad" 

 
 
Konec vaje: ko je zadnji tekmovalec opravil svoje delo in pretekel štartno/ciljno črto z obema 
nogama, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje.  
Zaključna postavitev tekmovalcev: 
Po končani izvedbi vaje in preteku 5-ih sekund morajo vsi tekmovalci stati pred štartno/ciljno črto 
(gledano v smeri izvedbe vaje), v vrsti po vrstnem redu nastopa, v položaju »mirno«, obrnjeni v 
smeri izvajanja vaje. Vsi tekmovalci se morajo ob končni postavitvi dotikati s sprednjimi konicami 
obeh nog narisane črte. V primeru, da kateri koli od tekmovalcev ne stoji tako, kot je zgoraj 
opisano, se oceni »nepravilna postavitev tekmovalcev« (po ekipi). Tekmovalec št. 3 je opremljen z 
enim cevnim nosilcem. 
Po preteku 5-ih sekund, ki ga imajo ekipa na voljo za zaključno postavitev, sodnik najprej kontrolira 
zaključno postavitev. Ko ugotovi pravilnost zaključne postavitve ekipi poveljuje: »Na mesto 
odmor«. Nato nadaljuje, ob prisotnosti vodje ekipe, z ocenjevanjem vaje. 
Ostala dva tekmovalca ostaneta na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je 
končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli 
odhod ekipe (ekipi poveljuje »prosto«). 
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Za vajo ima ekipa na voljo 60 sekund. Po tem času morajo zaključiti z delom. Če v tem času ekipa 
vaje ne zaključi, prejme 60 negativnih točk in po 10 negativnih točk za vsako neizvedeno nalogo 
tekmovalca ter morebitne ostale negativne točke po ocenjevanju. 

OCENJEVANJE 

Čas izvedbe vaje --:-- NT 

Nepravilen štart (po tekmovalcu):   

če je tekmovalec s celim stopalom prestopil štartno črto, preden je dobil predajo 
štafete - dotik predhodnega tekmovalca 

5 NT 

Govorjenje med vajo (po tekmovalcu):   

če tekmovalci med vajo govorijo, za vsako govorjenje posameznika 2 NT 

Nepravilno delo tekmovalcev:   

odpeta ali polovično speta spojka (če po končani vaji spojka ni speta oz. je speta 
samo z enim zobom) (po primeru) 

10 NT 

tekmovalec je izvedel spajanje cevi in ročnika po prehodu ognjene črte 10 NT 

metanje orodja (tekmovalec je cev, ročnik in ročnik s cevjo odvrgel in ne odložil) 10 NT 

spojka cevi z ročnikom ni odložena preko ognjene črte 10 NT 

nepravilno odložena cev in ročnik (ko cev in/ali ročnik nista odložena na 
predpisanem mestu (po primeru)  

5 NT 

tekmovalec št. 3 na koncu vaje nima pri sebi cevnega nosilca 5 NT 

Nepravilno delo:   

kadar tekmovalci niso opravili naloge, ki so s temi navodili predpisane; izvzete so 
napake, ki jih obsegajo druge točke ocenjevanja; na napako »nepravilno delo« v 
tem opisu vaje ni vedno posebej opozorjeno 

10 NT 

če je tekmovalec po predani štafeti popravljal vajo (po tekmovalcu) 10 NT 

če ekipa pripravlja orodje/opremo dlje od 90 s, za vsako sekundo prekoračitve 
negativna točka (1 sek = 1 NT) 

1s = 1 NT 

Nepravilna postavitev tekmovalcev:   

ko tekmovalec ob koncu izvedbe vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je 
v opisu vaje predpisano (po ekipi) 

5 NT 

ko tekmovalci po končani vaji in preteku 5-ih sekund niso na svojem mestu 
zaključne postavitve (po ekipi) 

5 NT 

Diskvalifikacija 
Poleg določb diskvalifikacije ekipe v Razpisu, je tekmovalna ekipa pri tej tekmovalni disciplini diskvalificirana če: 

- kateri koli tekmovalec ne poizkusi opraviti svoje naloge (samo dotik orodja/opreme ne šteje kot poizkus 
opravljanja naloge, opravljanje naloge mora biti jasno nakazano); 

- tekmovalec opravi delo drugega; 
- prvi tekmovalec štarta trikrat pred znakom sodnika; 
- tekmovalci hkrati štartajo trikrat (pri hkratnem štartu vseh treh tekmovalcev sodnik le te ustavi in jih opozori, 

da se vaja izvaja štafetno; v kolikor tekmovalci hkrati štartajo tretjič, se ekipo diskvalificira). 

 
Sestava in delo ocenjevalne komisije  
Vajo »V napad« ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- da znak za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- nadzira pravilnost postavitve ekipe na zaključku izvedbe vaje, 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu vaje opravi ogled in oceno pravilnosti izvedbe, 
- sestavi končno ocenjevalno listo, 
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- odobri tekmovalni ekipi, da po izvedeni vaji in oceni zapusti tekmovalni prostor. 
 

Sodnik št. 1: 
- sprejme tekmovalno ekipo, ocenjevalni list in tekmovalni ekipi dovoli pripravo orodja in opreme, 
- nadzira in pregleda pravilnost priprave orodja pred začetkom vaje, 
- meri čas priprave orodja in opreme, 
- ekipi da znak za postavitev za začetek vaje, 
- meri čas izvedbe vaje, 
- nadzira pravilnost dela tekmovalcev, 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 



 
 
 
 
 
 
 

 
PRIJAVNI LISTI 

 
GASILSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA – SOVODENJ 2018 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
PGD :…………………………………………………………… 
 
PIONIRKE (7 - 11 let - letniki 2007 – 2011) 
 

Zap. 
štev. 

ID 
ČLANA Ime in priimek Datum 

rojstva Starost 

1.     

2.     

3.     

Skupna starost ekipe:  

Mentor 
spremljevalec     

 
          Podpis mentorja:____________________ 
 

 
 
GASILSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA - SOVODENJ 2018 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
PGD :…………………………………………………………… 
 
PIONIRJI/MEŠANO (7 - 11 let - letniki 2007 – 2011) 
 

Zap. 
štev. 

ID 
ČLANA Ime in priimek Datum 

rojstva Starost 

1.     

2.     

3.     

Skupna starost ekipe:  

Mentor 
spremljevalec     

 
          Podpis mentorja:____________________ 



 
GASILSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA - SOVODENJ 2018 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
PGD :…………………………………………………………… 
 
MLADINKE (12 - 16 let - letniki 2002 – 2006) 
 

Zap. 
štev. 

ID 
ČLANA Ime in priimek Datum 

rojstva Starost 

1.     

2.     

3.     

Skupna starost ekipe:  

mentor     

 
      Podpis mentorja:______________________ 
 

 

 

 
GASILSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA - SOVODENJ 2018 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
PGD :…………………………………………………………… 
 
MLADINCI/MEŠANO (12 - 16 let - letniki 2002 – 2006) 
 

Zap. 
štev. 

ID 
ČLANA Ime in priimek Datum 

rojstva Starost 

1.     

2.     

3.     

Skupna starost ekipe:  

mentor     

 
      Podpis mentorja:______________________ 

 



 

GASILSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA - SOVODENJ 2018 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
 
PGD :…………………………………………………………… 
 
GASILKE PRIPRAVNICE (16 - 18 let - letniki 2000 – 2002) 
 

Zap. 
štev. 

ID 
ČLANA Ime in priimek Datum rojstva 

1.    

2.    

3.    

mentor    
 

Podpis mentorja:___________________ 
 

 
 
 

 

 
GASILSKO TEKMOVANJE V ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA - SOVODENJ 2018 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
 
PGD :…………………………………………………………… 
 
GASILCI PRIPRAVNIKI/MEŠANO (16 - 18 let - letniki 2000 – 2002) 
 

Zap. 
štev. 

ID 
ČLANA Ime in priimek Datum rojstva 

1.    

2.    

3.    

mentor    
 

Podpis mentorja:___________________ 
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Priloga: 

TOPOGRAFSKI ZNAKI 
 
PIONIR-JI/KE (prvih 15 znakov), MLADIN-CI/KE (prvih 30 znakov), GAS. PRIPRAVNI-KI/CE (vsi znaki) 
 

1.  ZGRADBA 2. 

 

STAN, KOLIBA 

      

3. 

 

CERKEV Z ENIM 
ZVONIKOM 

4. 

 

KAPELA 

      

5. 

 

GRAD 6. 

 

DALJNOVOD 

      

7. 

 

RAZGLEDNI STOLP 8. 

 

SPOMENIK 

      

9. 
 

KOZOLEC 10. 
 

KOLOVOZ 

      

11.  
OZKA STEZA, 
PEŠPOT 

12. 
 

UTRJENA CESTA 

      

13. 
 

VRTAČA 14. 

 

POTOK OBČASNO 
BREZ VODE, 
HUDOURNIK 

      

15. 

 

GOZD 16.  BARAKA 

      

17. 

 

CERKEV Z DVEMA 
ALI VEČ ZVONIKI 18. 

 

POKOPALIŠČE 

      

19. 

 

KAMNOLOM 20. 
 

VERSKO ZNAMENJE 

      

21. 

 

ENOTIRNA 
ELEKTRIFICIRANA 
ŽELEZNIŠKA 
PROGA 

22. 

 

SEDLO/PRELAZ 
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23. 
 

OSNOVNA 
PLASTNICA 
(IZOHIPSA) 

24. 
 

GLAVNA/ 
POUDARJENA 
PLASTNICA 
(IZOHIPSA) 

      

25. 

 

KOTA 26. 

 

PODZEMNA JAMA 
BREZ VODE 

      

27. 

 

REKA ALI POTOK 
OŽJA OD 5 M 

28. 

 

JEZERO, MLAKA 

      

29. 

 

MOČNEJŠI IZVIR 30. 

 

PREHODNO 
MOČVIRJE S 
TRSTIČJEM 

      

31. 
 

TRANSFORMATOR 32. 

 

LIVADA, PAŠNIK 

      

33. 

 

ANTENSKI STOLP 34. 
 

SLABŠI KOLOVOZ 

      

35. 

 

REKA S ŠIRINO OD 
5 DO 10 M 

36. 

 

ŠIBKEJŠI IZVIR 

      

37. 
 

ZBIRALNIK VODE, 
VODOHRAN 

38. 
 

SIDRIŠČE 

      

39. 
 

SKUPINA DREVES 40. 

 

VINOGRAD 

      

41. 

 

ZIDANA ALI 
KAMNITA OGRAJA 

42. 

 

TRIGONOMETRIČNA 
TOČKA Z 
NADMORSKO VIŠINO 

      

43. 

 

SAMOSTAN 44. 
 

VODNJAK 

      

45. 
 

CESTA V USEKU    

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 





 



 



 



 LEGENDA:     (primer) 

START/CILJ 

KONTROLNA TOČKA 

 

KONTROLNE TOČKE:  

KT1: objekt, ime vaje 

KT2: kozolec, vezanje vozlov 

KT3: križišče poti, topografija 

KT4: ___________________ 

KT5: ___________________ 

KT6: ___________________ 

 

ostale pomembne informacije (po potrebi) 

 

MERILO: 1:XXXXX 
1 cm na karti je xx m v naravi 

NAZIV TEKMOVANJA KATEGORIJA 

VSEBINA KARTE 
N 

KT1 

KT2 

PRILOGA: Shematski prikaz obveznih skupin podatkov karte za tekmovanje v gasilski orientaciji 
Opomba: Shematski prikaz je orientacijskega značaja - zaradi velikosti območja tekmovanja, trase ali oblike terena se lahko razporeditev elementov primerno spremeni.  

Vir karte:__________________ 
Izdelovalec:______________, leto 

 

S/C 
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Priloga: 

DODATEK ZA SODNIKE 
 

Dodatna obrazložitev ocenjevanja »Vstop v prostor«, »Konec vaje« in »Zaključna 
postavitev tekmovalcev«  
 
Velja za vse kategorije 

 
Vstop v tekmovalni prostor (gasilska spretnost in vozli/navezave) 

- Vstop v tekmovalni prostor je  z obema stopaloma v tekmovalno progo;  oz. ker je črta del 
polja, je pravilno tudi, če tekmovalec stopi na črto. V kolikor tekmovalec ne vstopi v prostor 
se to oceni kot napaka.  

 
 
/izvleček iz pravil/ 
Konec vaje: ko je zadnji tekmovalec opravil svoje delo in pretekel štartno/ciljno črto z obema 
nogama, sodniki odmerijo čas izvedbe vaje.  
 

- Izstop iz tekmovalnega prostora (konec vaje) je z obema stopaloma preko štartno/cilje črte; 
ker je črta del polja morata biti obe stopali v celoti preko.  

- V primeru, če tekmovalec št. 3 (pri štafetnih izvedbah) ali zadnji tekmovalec z obema 
nogama ne zapusti tekmovalnega prostora, da niti ne poizkuša preiti štartno/ciljne črte, 
sodnik čaka do izteka maksimalnega dovoljenega časa namenjenega izvedbi vaje in nato 
oceni vajo.  

- V kolikor pa se tekmovalec št. 3 oz. zadnji tekmovalec obrne na štartno/ciljni črti – ni preko 
črte z obema stopaloma – se oceni kot nepravilno delo. 

 
 
/izvleček iz pravil/ 
Zaključna postavitev tekmovalcev: 
Po končani izvedbi vaje in preteku 5-ih sekund morajo vsi tekmovalci stati pred štartno/ciljno črto 
(gledano v smeri izvedbe vaje), vsak pred svojo tekmovalno progo, v položaju »mirno«, obrnjeni v 
smeri izvajanja vaje. Vsi tekmovalci se morajo ob končni postavitvi dotikati s sprednjimi konicami 
obeh nog narisane črte. V primeru, da kateri koli od tekmovalcev ne stoji tako, kot je zgoraj 
opisano, se oceni »nepravilna postavitev tekmovalcev« (po ekipi). 
Po preteku 5-ih sekund, ki ga imajo ekipa na voljo za zaključno postavitev, sodnik najprej kontrolira 
zaključno postavitev. Ko ugotovi pravilnost zaključne postavitve ekipi poveljuje: »Na mesto 
odmor«. Nato nadaljuje, ob prisotnosti vodje ekipe, z ocenjevanjem vaje. 
Ostala dva tekmovalca ostaneta na svojih mestih in v zaključni postavitvi do konca vaje. Vaja je 
končana, ko ocenjevalna komisija opravi svoje delo in predsednik ocenjevalne komisije dovoli 
odhod ekipe (ekipi poveljuje »prosto«). 
 

- Odštevanje 5 sekund – predlagamo, da sodnik ustno, glasno odšteva od 5 proti 0. 
Pomembno je, da je znotraj enega tekmovanja odštevanje poenoteno.  

- Dotik s sprednjimi konicami obeh nog narisane črte – napaka se dosodi takrat, ko se konici 
obeh nog ne dotikata črte; če tekmovalec stoji na črti to ni napaka.  
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- Povelje »Na mestu odmor« - v kolikor eden ali več tekmovalec po povelju »Na mestu 
odmor« odmakne eno ali obe nogi s črte, to ni napaka. V kolikor pa naredi korak stran ali 
zapusti svoje mesto, pa se to oceni kot napaka.  

- Dotik nog narisane črte ocenjujemo s ptičje perspektive neposredno nad čevljem in ne od 
daleč ali s strani. 

 

Priloge: 
 Slikovne priloge: 

 

 
 
↑Pravilna zaključna postavitev tekmovalcev.  
Vsi trije tekmovalci se dotikajo s sprednjimi konicami obeh nog narisane štartno/ciljne črte↑ 
 

 

 
 
↑Nepravilna zaključna postavitev tekmovalcev.  
Tekmovalec št. 2 (z eno nogo) in Tekmovalec št. 3 (z obema nogama) se ne dotikata s sprednjimi 
konicami obeh nog narisane štartno/ciljne črte ↑ 



TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA »2018« - Priloga: DODATEK ZA SODNIKE 
 

  
Stran 3 od 5 

 
  

 

 

 
 
↑Nepravilna zaključna postavitev tekmovalcev.  
Tekmovalec št. 1 je preko štartno-ciljne črte in se s sprednjimi konicami obeh nog ne dotika 
narisane štartno/ciljne črte ↑ 
 

 

 
 
↑Nepravilna zaključna postavitev tekmovalcev.  
Tekmovalec št. 1 je sicer postavljen na črto, a se s sprednjimi konicami obeh nog ne dotika 
narisane štartno/ciljne črte ↑ 
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↑Nepravilna zaključna postavitev tekmovalcev.  
Tekmovalec št. 3 se s sprednjimi konicami obeh nog ne dotika narisane štartno/ciljne črte↑ 
 

 

 Video priloge: 
 
Pravilno 
https://www.youtube.com/watch?v=dHi7_oQJoI8 
Primer pravilne štafetne izvedbe vaj pri gasilskem kvizu in orientaciji. 
Zaključna postavitev tekmovalcev: Tretji tekmovalec je pravilno prečkal štartno/ciljno črto z obema 
nogama (sodniki tu ustavijo čas), nato pa se je v 5 sekundah postavil na štartno/ciljno črto, kakor 
zahtevajo pravila. 
 

 
Nepravilno 1 
https://www.youtube.com/watch?v=obxwmn7huOI 
Napake: 

 Tekmovalec št. 3 je pred dotikom predhodnega tekmovalca s celim stopalom prestopil 
štartno/ciljno črto. Sodnik dosodi »Nepravilen štart (po tekmovalcu)«. 

 Tekmovalec 1 v zaključni postavitvi ne stoji mirno in Tekmovalec 2 se v zaključni postavitvi s 
sprednjimi konicami obeh nog ne dotika narisane štartno/ciljne črte. Sodnik dosodi 
»Nepravilna postavitev tekmovalcev (po ekipi)«. 



TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI GZ ŠKOFJA LOKA »2018« - Priloga: DODATEK ZA SODNIKE 
 

  
Stran 5 od 5 

 
  

 Tekmovalec 3 ni pretekel štartno/ciljne črte z obema nogama; z nogami se je obračal na 
črti. Sodniki sicer odmerijo konec vaje, a napako dosodijo kot »nepravilno delo«. 

 

 
Nepravilno 2 
https://www.youtube.com/watch?v=bLsalZ_WfXw 
Napake: 

 Tekmovalec 3 je pred dotikom predhodnega tekmovalca s celim stopalom prestopil 
štartno/ciljno črto. Sodnik dosodi »Nepravilen štart (po tekmovalcu)«. 

 Tekmovalec 1 v zaključni postavitvi ne stoji mirno in Tekmovalec 2 se v zaključni postavitvi s 
sprednjimi konicami obeh nog ne dotika narisane štartno/ciljne črte. Sodnik dosodi 
»Nepravilna postavitev tekmovalcev (po ekipi)«. 

 Tekmovalec 3 ni pretekel štartno/ciljne črte z obema nogama; z nogami se je obračal na 
črti. Sodniki sicer odmerijo konec vaje, a napako dosodijo kot »nepravilno delo«. 

 Tekmovalec 3 je v nadaljevanju sicer z obema nogama prestopil štartno/ciljno črto, a ker se 
je predhodno že obrnil na črti (čas vaje je bil odmerjen) s tem ni odpravil napake. 

 

 
Nepravilno 3 
https://www.youtube.com/watch?v=imBju5z2TdI 
Napake: 

 Tekmovalec 3 je pred poveljem prosto zapustil svoje mesto ob zaključni postavitvi. 
Sodnik dosodi »Nepravilna postavitev tekmovalcev (po ekipi)«. 

 


	00_orientacija_razpis_gz skofja loka_2018
	01_orientacija_pravila_in_točkovanje_za_izvedbo_orientacije_gz skofja loka_2018
	02_orientacija_prijavni listi_gz skofja loka_2018
	03_orientacija_topografski_znaki_gz skofja loka_2018
	04_orientacija_skice_vozli_gz skofja loka_2018
	05_orientacija_skice_navezave_orodja_gz skofja loka_2018
	06_orientacija_shematski_prikaz_obveznih_skupin_podatkov_karte_gz skofja loka_2018
	07_orientacija_dodatek za sodnike_gz skofja loka_2018

