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RAZPISUJE
6. GASILSKO TEKMOVANJE BOBRA MARTINA

V nedeljo 9.6.2019 ob 10.30 uri v Notranjih Goricah.



Zbor ekip z mentorji je ob 10.15 uri v Športnem parku Jama v Notranjih Goricah.
Tekmovanje obsega sedem točk, kjer ekipe rešujejo zahtevane naloge.
Tekmovanje je namenjeno mladim od 9- 16 let (letnik 2003 – 2010). Ekipo sestavlja
sedem članov in mora biti mešana po spolu. Tekmovalci se identificirajo z gasilsko
izkaznico pionirja in mladinca. Ekipa mora biti oblečena v mikice enotnih barv. Obvezna
je pomoč sodnikov iz vsakega sodelujočega društva – za vsako prijavljeno ekipo en
sodnik iz društva( ena ekipa - en sodnik, dve ekipi - dva sodnika…). Tekmovalci morajo
s seboj imeti rezervna oblačila.

Prijava ekip je do 4.6.2018 na priloženem listu po elektronski pošti na
stefan.jeraj@siol.net. Sporočite nam tudi telefonsko številko vaše kontaktne osebe ter
ime osebe, ki bo sodila na tekmi.
V primeru neugodnih vremenskih razmer se 6. in 7. naloga ne izvedeta. Prav tako se
tekmovanje v primeru dežja prestavi na kasnejši termin. Do roka prijav je
potrebno plačati startnino v višini 30 € na ekipo na št. TRR pri NLB:
02053-0017599382 PGD Notranje Gorice - Plešivica, Podpeška cesta 430, 1357
Notranje Gorice s pripisom TEKMOVANJE.

Ekipe se razvrsti po poligonih posameznih nalog. Za vse točke je čas izvedbe vaje 3
MINUTE. Sodnik s piščalko izda povelje za start in vse ekipe hkrati izvajajo nalogo, ki je
na dotični točki.
Po preteku časa imajo ekipe 3 minute, da zamenjajo pozicije, sodniki pa v tem času
ocenijo nalogo.
Najboljše tri ekipe dobijo medalje, vse pa priznanja za udeležbo in malico. V primeru
izenačenega rezultata se upošteva boljši rezultat iz 3. naloge. Najboljša ekipa dobi
prehodni pokal. Prehodni pokal preide v trajno posest društvu, katerega predstavniki
trikrat zapored ali skupaj petkrat osvojijo prehodni pokal. Ekipe tekmujejo na lastno
odgovornost.

mailto:stefan.jeraj@siol.net


1. SLALOM

Proga je dolga 8 metrov. Eden od tekmovalcev pri tej nalogi počiva, ostali se razdelijo
v dve skupini. Na startu tekmovalce čakajo trakovi za vezavo nog, ki jim jih mentor
zaveže tako, da je srednji tekmovalec zvezan tako s tekmovalcem na levi strani, kot na
desni. Druga skupina se na startni črti postavi za njimi s prav tako povezanimi nogami.
Na startu tekmovalci dobijo vsak svoj kozarec, s katerim iz vedra zajemajo vodo. Ob
znaku za start 1. skupina napolni kozarce in mimo ovir odvijuga do posode na koncu
proge, vodo zlije v njo, jo obide in se po najkrajši poti vrne na startno črto. Po
prečkanju startno ciljne črte tekmovalci predajo štafeto drugi skupini tako, da se
katerikoli tekmovalec iz prve skupine z roko dotakne kateregakoli tekmovalca iz
druge skupine, le- ta nadaljuje z nalogo. Če se trak razveže se ekipa obrne proti cilju,
preda štafeto, mentor pa trak ponovno zaveže, ekipa nadaljuje s tekmovanjem do
izteka časa. Če se kozarec zdrobi, ekipa ne dobi novega, ampak delo nadaljujejo s
preostalimi kozarci.
Vsak deciliter zbrane vode prinese 10 točk.

Napake pri delu:

prehiter start po osebi X5
govor X-5
premaknjena ovira oz. posoda z vodo na progi

X-10
nepravilna predaja štafete

X-10

2. HOJA PREKO PODSTAVKA

Proga v dolžino meri tri metre. Sodelujejo vsi tekmovalci. Tekmovalec preko dveh
podstavkov 50x50x10 cm pod seboj napreduje po progi do točke, od koder doseže
cevni nosilec, ga pobere in po isti poti na enak način prenese do startno ciljne črte,
koder ga odloži v zato pripravljen zaboj. Če nosilec pade na tla, oz. ga izgubi, se vrne
na začetek in še enkrat opravi celotno pot. Oba podstavka morata biti za startno črto,
preden gre naslednji tekmovalec na progo. Vsak prinesen cevni nosilec je vreden 10
točk.

Napake pri delu:

prehiter start X5
govor x5
dotik tal z roko x10
dotik tal z nogo x20
podstavka ob predaji nista za startno
črto

X20

metanje podstavka X20



3. SLEPO ZBIRANJE VODE

Pri tej nalogi sodelujejo vsi tekmovalci. Proga je dolga 5 metrov. Na njej je postavljena
vedrovka, na nasprotnem koncu pa tarča za mladinsko vajo z vedrovko. Vedrovke se
ne sme prestavljati iz izhodiščne točke, lahko se jo obrača levo oz. desno. Prvi
tekmovalec ima prevezo čez oči in upravlja z ročnikom, ob njem stoji drugi
sotekmovalec, ki ga z besedami GOR, DOL, LEVO, DESNO (vse drugo so kazenske
točke) usmerja, da s curkom poskuša zadeti odprtino na tarči in zbrati vodo v
postavljeni posodi pod tarčo. Tekmovalca št. tri in štiri pričneta s črpanjem vode, peti
tekmovalec vodo vliva v vedrovko, pri tem mu lahko pomagata tako tekmovalec št. tri,
kot tekmovalec št. štiri. Lahko pa to stori tudi sam. Vsi trije tekmovalci se med seboj
izmenjujejo pri delu z vedrovko, tekmovalca št. šest in sedem pa skrbita, da ima ekipa
na razpolago dovolj vode, in jo po potrebi skupaj prineseta do vedrovke. Vsak liter
zbrane vode prinese 10 točk.

Napake pri delu:

prehiter start X5
govor X5
neizmenjavanje pri vedrovki X10
prevrnitev vedrovke X10
nepravilno nošenje vedra X5
vode ne črpata dva tekmovalca X10
prestavitev vedrovke z izhodiščne točke X10

4. BRISAČE

Tekmovalci si stojijo nasproti na podstavkih velikosti 100x60x10 cm. Pari so med
seboj oddaljeni dva metra in v rokah držijo razgrnjeno brisačo. Sedmi tekmovalec poda
žogo prvemu paru na brisačo. Ta dva jo morata brez dotika telesa usmeriti na brisačo
naslednjemu paru. Zadnji par jo vrže v tarčo - sod z vodo, od njiju prav tako oddaljen
dva metra. Edini, ki se žoge lahko dotika je sedmi tekmovalec, ki jo v primeru, da le-ta
pade na tla, položi na brisačo paru, ki je najbolj oddaljen od soda. Vsak zadetek je
vreden 20 točk.

Napake pri delu:

prehiter start X5
govor X5
dotik žoge z delom telesa X5
sestop s podstavka

X10
žogo pobere tekmovalec od 1-6

X10

5. PRENOS VODE



Proga je dolga 8 metrov in je vzdolžno razdeljena na dva dela. Sodelujejo vsi člani
ekipe. Na startni črti je postavljeno vedro z vodo, na nasprotni strani pa na podstavku
stoji plastenka s širšim vratom (fruc). Ekipa se postavi v kolono po eden. S plastičnim
kozarcem 2dl ob znaku za start tekmovalec zajame vodo, jo po desni strani prenese do
plastenke, zlije vanjo, jo obide in se po nasprotni strani vrne do sotekmovalca. Preda
mu kozarček in se postavi na rep kolone. Ekipa ima na razpolago en rezervni kozarec,
vendar ob uporabi le tega prejme 5 kazenskih točk.
Vsak deciliter vode je 10 točk.

Napake pri delu:

prehiter start X5
govor X5
prestop sredinske črte X10
napačna smer X10
uporaba rezervnega kozarca X5

6. PODAJANJE VODE

Pri nalogi sodeluje cela ekipa. Tekmovalci sedijo na stolih v koloni in si preko glav
podajajo posodo z vodo. Prvi tekmovalec zajame vodo iz soda in jo čez glavo poda
naslednjemu tekmovalcu, ki sedi za njim. Ko pride posoda pravilno do zadnjega
tekmovalca, ta zlije vodo v za to pripravljeno posodo, ki je od njega oddaljena tri metre.
Ta tekmovalec ne sedi. Posoda se mora po isti poti preko glav vrniti nazaj do prvega
tekmovalca.
Vsak liter zbrane vode prinese 10 točk.

Napake pri delu:

prehiter start X5
posoda ni predana čez glavo X10
vstajanje s stola X10
neprimerne besede X20
zlivanje vode po preteku časa X20

7. VODNI ZID

Tekmovalci se poljubno razdelijo med podajalce in lovilce. Sodelujejo vsi tekmovalci.
Podajajo si v vodi namočene gobe in poskušajo zbrati čim več vode. Podajalci
namočene gobe zalučajo preko platnenega zidu velikosti 3x2 metra, kjer jih lovilci na
drugi strani pregrade poskušajo ujeti in vodo izcediti v zbirno posodo. Gob, ki padejo
izven označenega prostora na katerikoli strani tekmovalci ne smejo več uporabiti,



prav tako tudi tekmovalci ne smejo prestopiti označenega prostora. Vsak liter zbrane
vode prinese 10 točk.

Napake pri delu:

prehiter start X5
prestop tekmovalca po primeru X10
goba je bila vržena ob strani pregrade X20
goba izven polja je bila ponovno uporabljena X20
neprimerne besede X20
podajalec vrže več kot eno gobo X10

Želimo vam veliko tekmovalne sreče in zagnanosti.

Na pomoč!
Predsednik PGD: Simon Selan


