
GASILSKA SPRETNOST 
 
PIONIRJI 
 
ORODJE IN OPREMA ZA IZVEDBO VAJE 
Za izvedbo vaje gasilske spretnosti je potrebno naslednje orodje in oprema, ki jo zagotovi 
organizator: 
- 1 tlačna C-cev (dolžina 15 m), dvojno zvita, brez cevnega nosilca;  
- trojak B/CBC, s prehodno spojko B/C na vhodu; 
- gasilnik, 6 kg, na prah (S-6); 
- gasilnik, 5 kg, na ogljikov dioksid (C025); 
- gasilnik na vodo ali vedrovka; 
- navadni C-ročnik brez zasuna; 
- ovira z letvijo – 2 stebrička (stojali), v oddaljenosti 1,2 m, na katera položimo letev prečno 

na tekmovalno stezo v višini 0,8 m (kot pri skoku v višino) (GŠTD, letnik 2013, stran 43, slika 
8); 

- 4 slike (velikosti A4) za vrste požara – gorenje lesa (GŠTD, letnik 2013, stran 176, slika 79), 
bencina (GŠTD, letnik 2013, stran 176, slika 80), plina (GŠTD, letnik 2013, stran 177, slika 
81) in elektro naprave (GŠTD, letnik 2013, stran 176, slika 82) (slike so priloga razpisa). 

 
OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA 
Za izvedbo gasilske spretnosti je potreben tekmovalni prostor, dolžine 8 m in širine 4,5 m. 
Prostor je razdeljen na 3 enako široke dele (1,5 m) – tekmovalne proge, na katerih tekmovalci 
izvajajo vajo. Na začetku je štartna črta, ki je hkrati tudi ciljna črta. Širina tekmovalne proge je 
1,5 m in je tekmovalci v času izvajanja vaje ne smejo prestopiti z obema stopaloma, sicer se to 
oceni kot »nepravilno delo«. 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.  
 
Prvi del tekmovalnega prostora – tekmovalna proga 1 
Na dolžini 7 m od štarta, na sredini proge, je postavljen trojak. 3 m pred trojakom, na sredini 
proge, je pokončno postavljena tlačna C-cev, dvojno zvita, brez cevnega nosilca. Spojki cevi 
morata biti obrnjeni v smeri trojaka in dvignjeni od tal. Cev si tekmovalec pripravi sam 
(pomaga mu lahko mentor). 
 
Drugi del tekmovalnega prostora – tekmovalna proga 2 
Na dolžini 7 m od štarta so na tekmovalnem prostoru zarisana 3 polja, velikosti 0,5 m x 0,5 m. 
8 m od štarta so postavljeni 1 gasilnik 6 kg na prah (S-6) - levo, 1 gasilnik 5 kg na ogljikov dioksid 
(CO25) - sredina in 1 vedrovka - desno. 
 
Tretji del tekmovalnega prostora – tekmovalna proga 3 
Na dolžini 0,5 m od štarta, na sredini proge, na tleh leži ročnik. 3,5 m od štarta je prečno in na 
sredini proge postavljena ovira z letvijo. Na dolžini 7 m od štarta je na sredini tekmovalne 
proge zarisano polje za odlaganje orodja in opreme, velikosti 0,5 m x 0,5 m. 
 
Slika 1: Tekmovalni prostor pri Gasilski spretnosti – pionirji. 



 
 
IZVEDBA VAJE 
Sodelujejo vsi trije člani ekipe brez mentorja. Vaja poteka štafetno. Delo si člani ekipe izberejo 
poljubno, a vsak dela svojo nalogo. Vsak tekmovalec si na svoji tekmovalni progi pripravi 
orodje/opremo (pri pripravi lahko pomaga mentor) v skladu z opisom in temi pravili, nato se 
postavijo pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje), vsak pred svojo tekmovalno 
progo, kjer so na štartno povelje lahko pripravljeni v štartnem položaju ali v položaju »mirno«. 
Tekmovalec na drugi progi tik pred začetkom vaje izžreba vrsto (sliko) požara (ta žreb se izvede 
po pripravi orodja).  



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 po sodnikovem znaku steče do cevi, prime za spojko tlačne C-cevi (ni napaka, 
če  prime za cev pod spojko) in jo razvije do trojaka, kjer jo priključi na vhodni priključek 
trojaka. Ni napaka, če se ob razvijanju cevi, cev zaradi omejene širine tekmovalne proge, 
razvije v tekmovalno progo drugega tekmovalca ali izven tekmovalnega prostora. 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 tekmovalca 
št. 1«. 
 
Drugi tekmovalec z izžrebano sliko (velikosti A4), ki označuje vrsto požara, steče do konca 
proge. Sliko, ki označuje vrsto požara odloži v označeno polje pred gasilnik, ki ustreza namenu 
pravilnega gašenja. Slika mora biti postavljena v celoti znotraj polja. Črta se šteje kot del polja. 
V kolikor tekmovalec tega ne stori, se to oceni kot »nepravilno delo tekmovalca št. 2«. Za 
gašenje elektro naprave se uporablja gasilnik CO25, za plin in vnetljive tekočine CO25 ali S-6, 
za gašenje drv vedrovko. Če tekmovalec odloži sliko požara v polje, pred gasilnik, ki ne ustreza 
namenu pravilnega gašenja, se to oceni kot »nepravilno delo tekmovalca št. 2«. Ko opravi z 
delom se vrne pred štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
  
Tretji tekmovalec vzame ročnik in odide pod postavljeno oviro z letvijo do polja, kjer ročnik 
odloži v polje za odlaganje orodja. Ročnik mora biti odložen v polje in ne sme segati preko roba 
polja. Črta se šteje kot del polja. V kolikor tekmovalec ne odloži ročnika v polje ali le-ta sega 
preko roba polja, se to oceni kot »nepravilno delo tekmovalca št. 3«. Nazaj se znova vrne pod 
postavljeno oviro z letvijo. V primeru, da pri teku tekmovalca pod oviro, pade prečna letev s 
stebrička, lahko le-ta ponovno postavi letev na stebrička in ponovi premagovanje ovire. 
Premagovanje ovire ob podrti prečni letvi se oceni kot »nepravilno delo tekmovalca št. 3«. 
Tekmovalec opravi premagovanje ovire v obe smeri teka. Če tekmovalcu pade med tekom 
ročnik na tla in ga le-ta pobere, se to ne šteje kot napaka. Ko opravi z delom se vrne pred 
štartno/ciljno črto (gledano v smeri izvedbe vaje). 
  
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«). 
 
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 tekmovalca št. 1:   

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

10 NT 

Nepravilno delo tekmovalca št. 2:   

nepravilna uporaba gasilnika 
- če tekmovalec odloži sliko požara v polje, pred gasilnik, ki ne ustreza 

namenu pravilnega gašenja 
10 NT 

nepravilna uporaba gasilnika 
- če slika požara ni odložena v celoti znotraj označenega polja (črta je del 

polja) 
5 NT 

Nepravilno delo tekmovalca št. 3:   

nepravilno postavljeno orodje in oprema v polju 
- če ročnik ni odložen v celoti znotraj označenega polja (črta je del polja) 

5 NT 

nepravilno premagana ovira (tekmovalec je nepravilno premagal oviro) (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 je tekmovalec med izvedbo vaje z obema nogama prestopil označbo 
tekmovalne proge (po primeru) 

10 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  
Gasilsko spretnost za pionirje ocenjuje ocenjevalna komisija najmanj dveh sodnikov: 

- Predsednik ocenjevalne komisije, 
- Sodnik št. 1. 

 

Predsednik ocenjevalne komisije: 
- meri čas izvedbe tekmovalne discipline; 
- nadzira pravilnost dela tekmovalca št. 1, 2 in 3; 
- nadzira pravilnost postavitve ekipe na zaključku izvedbe vaje; 
- skupaj z ostalimi sodniki ob koncu discipline opravi ogled in oceno pravilnosti izvedbe; 
- 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 orodja in opreme; 
- nadzira in pregleda pravilnost priprave orodja pred začetkom vaje; 
- ekipi da znak za postavitev za začetek vaje; 
- meri čas izvedbe tekmovalne discipline; 
- nadzira pravilnost dela tekmovalca št. 1, 2 in 3; 
- skupaj s predsednikom ocenjevalne komisije opravi oceno pravilnosti izvedbe. 

 


