PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOŠKANJCI
Moškanjci 18a, 2272 Gorišnica
D.Š.: 62267965
pgdmoskanjci@gmail.com
Datum: 15.6.2018

PGD MOŠKANJCI in GZ GORIŠNICA
organizirata
GASILSKO TEKMOVANJE FIRE COMBAT ZA MLADINO
Prireditev bo potekala v soboto, 1.9.2018 s pričetkom ob 10. uri pri gasilskem domu v
Moškanjcih.
Starostne kategorije:
-

Mlajši pionirji in pionirke (od 7 – 9 let, letniki 2011 - 2009)
Starejši pionirji in pionirke (od 10 – 11 let, letniki 2008 – 2007)
Mladinci in mladinke (od 12 – 15 let, letniki 2006 – 2003)
Pripravniki in pripravnice (od 16 – 18 let, letniki 2002 – 2000)

Upoštevajo se letnice rojstva tekmovalcev. Tekmovalci morajo za identifikacijo pri komisiji
A imeti s seboj osebno ali gasilsko izkaznico. V kolikor je ekipa sestavljena iz tekmovalcev
različnih starostnih skupin, le ta tekmuje v višji starostni kategoriji. Če sta v ekipi zastopana
oba spola, tekmujeta v kategoriji pionirjev/mladincev/pripravnikov. En tekmovalec lahko
tekmuje le v eni ekipi in eni tekmovalni kategoriji.
Splošne določbe:
Tekmovalna ekipa je sestavljena iz dveh tekmovalcev, tekmovalk ali mešano, ki skupno
premagujejo ovire. V ekipi sta lahko tekmovalca iz različnih društev. Namen tekmovanja je
seznanitev otrok z različnimi gasilskimi veščinami. Smisel tekmovanja je, da otroci naloge
opravljajo v timskem duhu. Tako je dovoljeno, da si tekmovalci med seboj pomagajo, svetujejo
in sodelujejo. Govorjenje ni dovoljeno! Vsaka prijavljena ekipa mora imeti ime, ki ni omejeno
na ime društva ampak je lahko poljubno.
Tekmovanje poteka po vrsti. Prvo naloge opravljajo pionirji, nato mladinci in na koncu
pripravniki. Pionirji bodo imeli to možnost, da si lahko progo predhodno ogledajo s pomočjo
mentorja. Med posameznimi kategorijami bo 10 min pavze, da se pripravi vso potrebno orodje.
Ekipa ima 3 min časa, da si pripravi potrebno orodje in opremo (pri pripravi lahko pomaga tudi
mentor).
Oprema tekmovalcev:
-

Trenirka oz. športno oblačilo (pionirji, mladinci, pripravniki).
Športna obutev.
Obvezne rokavice (ne štejejo rokavice za enkratno uporabo).
Zaščitne čelade (dovoljeno mladinske).
Pripravniki dobijo dihalni aparat (s prazno tlačno posodo in brez maske).
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Orodje:
-

3 D cevi na začetku poligona za priklapljanje iz ene stabilne spojke, cevi med seboj in
na ročnik (mlajši in starejši pionirji)
3 C cevi na začetku poligona za priklop iz ene stabilne spojke, cevi med seboj in na
ročnik (mladinci in pripravniki)
stabilna spojka
dve oviri višine 50 cm
gred (GŠTD letnik 2013, str. 42, slika 6)
lesena ograja in lesena lestev (GŠTD letnik 2013, str. 59 in 83, slika 11 in 35)
rov (GŠTD letnik 2013, str. 59, slika 12)
guma (mladinci – guma dostavnega kombija)
vreče napolnjene s peskom (10 kosov po 10 kg) (pripravniki)
velik plišasti medved (pionirji)
gume za preskakovanje (pionirji 8 gum, mladinci 10 gum, pripravniki 12 gum)
stožci
stojalo za vezanje vozlov in navezavo orodja (GŠTD letnik 2013, str. 62, slika 18) –
(mladinci in pripravniki)
vrvice za navezavo orodja in vozlov – (mladinci in pripravniki)
sekirca in ročnik z zasunom – (pripravniki)
vedrovka in tarča (GŠTD letnik 2013, str. 35, slika 4) – (mlajši in starejši pionirji)
vedrovka in stojalo s tarčo in lučjo (GŠTD letnik 2013, str. 60, slika 14) – (mladinci)
trojak
omejevalec tlaka
2 C cevi z ročnikom, napolnjeni z vodo in pod tlakom – (pripravniki)
tarča

OPIS DISCIPLIN
Pionirji (mlajši in starejši)
1. naloga – spajanja cevi
Tekmovalca stojita pred startno črto. Na znak sodnika začneta s tekmovanje. Kot prvo nalogo
morata pravilno speti vse D cevi med seboj, na stabilno spojko in ročnik. Vrstni red spajanja
cevi je prepuščen tekmovalcema, prav tako je njima prepuščeno, če spaja cevi zgolj en
tekmovalec ali oba, nujno pa je, da so cevi med seboj pravilno spete. V kolikor niso, se to šteje
kot nepravilno speta spojka, za vsako nepravilno speto spojko. Spojke morajo biti spete, preden
eden izmed tekmovalcev začne s premagovanjem prve ovire (v kolikor eden izmed tekmovalec
premaga oviro preden so vse spojke spete med seboj, na stabilno spojko in ročnik, se to šteje
kot napaka). Ko je ta naloga opravljena nadaljujeta s premagovanjem ovir. Ni pomembno kateri
od tekmovalcev v rokah drži cev z ročnikom, nujno pa je, da ga imata s seboj. Če se med
premagovanjem ovir spojka/e med seboj odpnejo in jih tekmovalca popravita še preden
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nadaljujeta s premagovanjem naslednje ovire, to ni napaka. V kolikor spojka ostane nespeta, je
to napaka (odpeta/polovično speta spojka).
2. naloga – premagovanje ovir in hoja čez gred
Ko tekmovalca opravita s spajanjem cevi, nadaljujeta pot s premagovanjem dveh ovir (višina
50 cm). Tekmovalca cev odložita pod oviro, sama pa oviro premagata tako, da gresta nad njo.
Nato nadaljujeta pot po gredi. Na začetku in koncu gredi je črta, ki jo tekmovalci ne smejo
prestopiti pri naskoku na leseno gred ali seskoku z nje, sicer je to nepravilno premagana ovira.
Kot napaka se točkuje tudi, če tekmovalec s katerim kolim delom stopala stopi na črto. V
primeru nepravilno premagane ovire lahko tekmovalec premagovanje ovire ponovi in sicer
tako, da se vrne pred oviro in jo pravilno premaga. Če to stori pravilno, to ni napaka. Cev je
lahko raztegnjena po levi ali desni strani gredi. Po končani hoji po gredi, na označenem mestu
odložita ročnik. Če ročnik ni odložen v označenem prostoru, je to napaka.
3. naloga - rov
Ko je ročnik pravilno odložen, tekmovalca nadaljujeta pot skozi rov. Nujno je, da tekmovalca
gresta skozi rov po »vseh štireh« (roke in kolena na tleh). V kolikor tega ne storita, se to šteje
kot nepravilno premagana ovira (po tekmovalcu).
4. naloga – prenos bremena
Po opravljeni poti skozi rov, tekmovalca pristopita do bremena (plišasti medved), ki ga skupaj
preneseta/povlečeta na drugo stran, preko označene črte. Napaka je, če zgolj en tekmovalec
opravi nalogo in če ovira ni v celoti prenešena preko označene črte.
5. naloga – »slalom« med stožci in preskakovanje gum
Ko zaključita s predhodno nalogo nadaljujeta s »slalomom« med štirimi stožci, nato pa
nadaljujeta s preskakovanjem gum. Gume so izmenično postavljene navzkriž, tako da morata
tekmovalca izmenjaje stopati v gume. Če ne stopita izmenjanje v vse gume, se to šteje kot
nepravilno premagana ovira (po tekmovalcu).
6. naloga – podiranje tarče
Ob ustrezno premagani oviri preskakovanja gum, se tekmovalca odpravita do vedrovke. Eden
od tekmovalcev pristopi k vedrovki, drugi tekmovalec pa odvije cev, ki je ovita okrog vedrovke
in se pomakne do ognjene črte. Ko tekmovalec odvije cev in se pomika do ognjene črte, mora
izdati povelje »Voda!«. Povelje »Voda!« mora biti izdano preden drugi tekmovalec začne s
potiskanjem bata vedrovke. Prestop se šteje, če tekmovalec s celim stopalom prestopi ognjeno
črto. Ko je tarča podrta je vaja končana.
Mladinci
1. naloga – spajanje cevi
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Tekmovalca stojita pred startno črto. Na znak sodnika začneta s tekmovanje. Kot prvo nalogo
morata pravilno speti vse C cevi med seboj, na stabilno spojko in ročnik. Vrstni red spajanja
cevi je prepuščen tekmovalcema, prav tako je njima prepuščeno, če spaja cevi zgolj en
tekmovalec ali oba, nujno pa je, da so cevi med seboj pravilno spete. V kolikor niso, se to šteje
kot nepravilno speta spojka, za vsako nepravilno speto spojko. Naloga mora biti opravljena,
preden eden izmed tekmovalcev začne s premagovanjem prve ovire (v kolikor eden izmed
tekmovalec premaga oviro preden so vse spojke spete med seboj, na stabilno spojko in ročnik,
se to šteje kot napaka). Ko je ta naloga opravljena nadaljujeta s premagovanjem ovir. Ni
pomembno kateri od tekmovalcev v rokah drži cev z ročnikom, nujno pa je, da jo imata s seboj.
Če se med premagovanjem ovir spojka/e med seboj odpnejo in jih tekmovalca popravita še
preden nadaljujeta s premagovanjem naslednje ovire, to ni napaka. V kolikor spojka ostane
nespeta, je to napaka (odpeta/polovično speta spojka).
2. naloga – premagovanje ovir
Ko tekmovalca opravita s spajanjem cevi, nadaljujeta pot s premagovanjem dveh ovir – gred in
lestev. Na začetku in koncu gredi je črta, ki jo tekmovalci ne smejo prestopiti pri naskoku na
leseno gred ali seskoku z nje, sicer je to nepravilno premagana ovira. Kot napaka se točkuje
tudi, če tekmovalec s katerim kolim delom stopala stopi na črto. V primeru nepravilno
premagane ovire lahko tekmovalec premagovanje ovire ponovi in sicer tako, da se vrne pred
oviro in jo pravilno premaga. Če to stori pravilno, to ni napaka. Cev je lahko raztegnjena po
levi ali desni strani gredi. Tekmovalca nato cev odložita pod lestvijo, sama pa oviro premagata
tako, da gresta nad njo. Tekmovalca si lahko cev med seboj izmenjujeta - ni nujno, da
tekmovalec, ki je imel v začetku cev z ročnikom, to nosi do konca.
3. naloga – rov
Tekmovalca nadaljujeta pot čez rov. S seboj imata cev z ročnikom, ki jo vlečeta skozi rov in jo
odložita na drugi strani rova v zato predvideni prostor, če ročnika ne odložita v zato predvideni
prostor, je to napaka. Prav tako je napaka, če ročnik vržeta skozi rov. Nujno je, da tekmovalca
gresta skozi rov po »vseh štireh« (roke in kolena na tleh). V kolikor tega ne storita, se to šteje
kot nepravilno premagana ovira (po tekmovalcu).
4. naloga – vleka bremena
Po opravljeni poti skozi rov, tekmovalca pristopita do gume, ki jo skupaj povlečeta na drugo
stran, preko označene črte. Napaka je, če zgolj en tekmovalec opravi nalogo in če ovira ni v
celoti povlečena preko označene črte. Prav tako ni dovoljeno kotaljenje gume.
5. naloga – »slalom« med stožci in preskakovanje gum
Ko zaključita s predhodno nalogo nadaljujeta s »slalomom« med stožci, nato pa nadaljujeta s
preskakovanjem gum. Gume so izmenično postavljene navzkriž, tako da morata tekmovalca
izmenjaje stopati v gume. Če ne stopita izmenjanje v vse gume, se to šteje kot nepravilno

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOŠKANJCI
Moškanjci 18a, 2272 Gorišnica
D.Š.: 62267965
pgdmoskanjci@gmail.com

premagana ovira (po tekmovalcu). Ni napaka, če kateri od tekmovalcev, ki je hitrejši nadaljuje
že z naslednjo nalogo, četudi drugi tekmovalec te naloge še ni opravil.
6. naloga – vezanje vozlov
Po opravljeni predhodni nalogi tekmovalca pristopita do stojala za vezanje vozlov, kjer morata
pravilno navezati vozel, ki je prikazani na sliki (jamborski, tkalski, tesarski). Tekmovalcema je
prepuščeno, kateri vozel bo kateri od tekmovalcev navezal. Ni pa dovoljeno, da en tekmovalec
naveže oba vozla. V kolikor vozel ni pravilno navezan, se to šteje kot napaka (nepravilna
navezava vozla).
7. naloga – napadanje in polnjenje tarče
Ko tekmovalca zaključita z vezanjem vozlov se odpravita do vedrovke, kjer čim prej napolnita
skozi odprtino tarče 5 litrov vode. Tekmovalcema je prepuščeno, kateri od tekmovalcev bo
potiskal bat vedrovke in kateri bo ciljal v tarčo. Tekmovalec, ki cilja, se ne sme z nobenim
delom telesa ali orodja dotikati ognjene črte (če se, se to šteje kot napaka). Tekmovalcema je
dovoljeno, da se med izvedbo naloge tudi menjata. Ko zapiska zvočni signal, da je vedro
napolnjeno, je vaja končana. Če tekmovalcema med izvedbo vaje v vedrovki zmanjka vode, je
zraven nastavljeno vedro (10 L), katerega lahko dolijeta, da dokončata nalogo. Če jima zmanjka
vode tudi po dolivanju, ekipa ni končala z vajo in je diskvalificirana.
Pripravniki
1. naloga – spajanje cevi
Tekmovalca stojita pred startno črto. Tekmovalca imata na hrbtu dihalni aparat. Na znak
sodnika začneta s tekmovanjem. Kot prvo nalogo morata pravilno speti vse C cevi med seboj,
na stabilno spojko in ročnik. Vrstni red spajanja cevi je prepuščen tekmovalcema, prav tako je
njima prepuščeno, če spaja cevi zgolj en tekmovalec ali oba, nujno pa je, da so cevi med seboj
pravilno spete. V kolikor niso, se to šteje kot nepravilno speta spojka, za vsako nepravilno speto
spojko. Naloga mora biti opravljena, preden eden izmed tekmovalcev začne s premagovanjem
prve ovire (v kolikor eden izmed tekmovalec premaga oviro preden so vse spojke spete med
seboj, na stabilno spojko in ročnik, se to šteje kot napaka). Ko je ta naloga opravljena nadaljujeta
s premagovanjem ovir. Ni pomembno kateri od tekmovalcev v rokah drži cev z ročnikom, nujno
pa je, da jo imata s seboj. Če se med premagovanjem ovir spojka/e med seboj odpnejo in jih
tekmovalca popravita še preden nadaljujeta s premagovanjem naslednje ovire, to ni napaka. V
kolikor spojka ostane nespeta, je to napaka (odpeta/polovično speta spojka).
2. naloga – premagovanje ovir
Ko tekmovalca opravita s spajanjem cevi, nadaljujeta pot s premagovanjem dveh ovir – gred in
lestev. Na začetku in koncu gredi je črta, ki jo tekmovalci ne smejo prestopiti pri naskoku na
leseno gred ali seskoku z nje, sicer je to nepravilno premagana ovira. Kot napaka se točkuje
tudi, če tekmovalec s katerim kolim delom stopala stopi na črto. V primeru nepravilno
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premagane ovire lahko tekmovalec premagovanje ovire ponovi in sicer tako, da se vrne pred
oviro in jo pravilno premaga. Če to stori pravilno, to ni napaka. Cev je lahko raztegnjena po
levi ali desni strani gredi. Tekmovalca nato cev odložita pod lestvijo, sama pa oviro premagata
tako, da gresta nad njo. Tekmovalca si lahko cev med seboj izmenjujeta - ni nujno, da
tekmovalec, ki je imel v začetku cev z ročnikom, to nosi do konca.
3. naloga – rov
Tekmovalca nadaljujeta pot čez rov. S seboj imata cev z ročnikom, ki jo vlečeta skozi rov in jo
odložita na drugi strani rova v zato predvideni prostor, če ročnika ne odložita v zato predvideni
prostor, je to napaka. Prav tako je napaka, če ročnik vržeta skozi rov. Nujno je, da tekmovalca
gresta skozi rov po »vseh štireh« (roke in kolena na tleh). V kolikor tega ne storita, se to šteje
kot nepravilno premagana ovira.
4. naloga – prenos bremena
Po opravljeni poti skozi rov, tekmovalca pristopita do vreč (10 vreč, teža vreče je 10 kg), ki jih
prenašata iz enega konca na drugega (v razdalji 5 metrov), v zato predvideni prostor. Če odložita
izven predvidenega prostora in ne popravita preden nadaljujeta z naslednjo nalogo, se to oceni
kot napaka. S to nalogo lahko začneta, ko je ročnik odložen v predvideni prostor. Če kateri od
tekmovalcev z delom prične prej, se to šteje kot napaka. Tekmovalcema je prepuščeno ali nosita
vsak svojo vrečo ali skupaj, prav tako lahko na enkrat tekmovalec nese več kot eno vrečo.
Napaka je, če tekmovalca nadaljujeta z naslednjo nalogo še preden sta prenesla vse vreče.
5. naloga – »slalom« med stožci in preskakovanje gum
Ko zaključita s predhodno nalogo nadaljujeta s »slalomom« med stožci, nato pa nadaljujeta s
preskakovanjem gum. Gume so izmenično postavljene navzkriž, tako da morata tekmovalca
izmenjaje stopati v gume. Če ne stopita izmenjanje v vse gume, se to šteje kot nepravilno
premagana ovira, za vsakega tekmovalca. Ni napaka, če kateri od tekmovalcev, ki je hitrejši
nadaljuje že z naslednjo nalogo, četudi drugi tekmovalec te naloge še ni opravil.
6. naloga – navezava orodja
Po opravljeni predhodni nalogi tekmovalca pristopita do stojala za navezavo orodja, kjer morata
pravilno navezati orodje, ki je prikazani na sliki (sekira, ročnik z zasunom). Tekmovalcema je
prepuščeno, katero orodje bo kateri od tekmovalcev navezal. Ni pa dovoljeno, da en tekmovalec
naveže obe orodji. V kolikor orodje ni pravilno navezano, se to šteje kot napaka (nepravilna
navezava orodja).
7. naloga – napadanje in podiranje tarče
Pri tej nalogi tekmovalca primeta za cev in jo povlečeta do ognjene črte (7 metrov). Če tega ne
storita oba, se to šteje kot napaka (nepravilno delo). Cev je napolnjena z vodo in je pod
pritiskom. Če se med vlečenjem cevi odpre ročnik, ga je potrebno zapreti, vendar se vsako
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odprtje ročnika šteje kot napaka. V primeru metanja cevi in ročnika, se dosodi napaka za
metanje orodja oz. opreme. Ko tekmovalca skupaj prispeta do ognjene črte, morata oba stati v
označenem polju (2 x 2 m). Pri podiranju tarče, se morata oba tekmovalca z obema rokama
dotikati cevi in/ali ročnika. Ko sta oba tekmovalca pravilno postavljena, lahko odpreta ročnik
in podreta tarčo. Napaka je, če tekmovalec medtem, ko čaka drugega že odpre ročnik (tudi če
ne izbija tarče). Napaka je tudi, če je prvi tekmovalec že podrl tarčo, drugega pa še ni v
označenem prostoru ali pa ni pravilno postavljen (obe roki na cevi in/ali ročniku). Pomembno
je tudi, da sta v času podiranja tarče oba tekmovalca v označenem prostoru, če ne se to šteje kot
napaka (po tekmovalcu). Ko je tarča podrta in tekmovalca v označenem prostoru, je vaja
zaključena.

Za vse tekmovalne kategorije velja pravilo diskvalifikacije, ki je opisano v GŠTD letnik 2013,
stran 14, točka 1.7.

Prijava ekip
Prijave ekip bodo možne na mail pgdmoskanjci@gmail.com. Prijavnine ni! Zaradi nagrad
naprošamo vse, ki bi se tekmovanja želeli udeležiti, da svoje ekipe prijavijo do torka,
28.8.2018. Ob prijavi zapišete ime društva/ekipe, ime tekmovalcev ter njihovo letnico rojstva
in tekmovalno kategorijo. Okvirna časovnica za posamezne kategorije bo zasnovana glede na
število prijavljenih ekip in bo posredovana vsem prijavljenim ekipam najkasneje do 30.8.2018.
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost!
Treningi
Vse ekipe bodo imele možnost predhodnega treninga – termina 24. in 25.8.2018
Petek, 24.8.2018 med 17.00 – 18.00 uro – pionirji; 18.00 – 19.00 uro – mladinci; med 19.00 –
20.00 uro – pripravniki.
Sobota, 25.8.2018 med 10.00 – 11.00 uro – pionirji; 11.00 – 12.00 uro – mladinci; med 12.00
– 13.00 uro – pripravniki.
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo preko že omenjenega maila ali na telefonsko
številko 041 670 695 – Gregor, 031 338 164 – Miran.
Nagrade
Najboljše tri dvojice v posameznih kategorijah bodo prejele medalje (bronaste, srebrne in zlate).
Prav tako pa bodo vsi ostali tekmovalci prejeli priložnostne medalje za sodelovanje.
Razglasitev rezultatov bo pol ure po končanem tekmovanju.
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Hrana
Organizator tekmovanja bo poskrbel za hrano (hot dog – 2,5 €) in pijačo (ledeni čaj (0,5 L),
voda z okusom(0,5 L), pepsi (0,5 L) – 1,5 €, voda brez okusa (0,5 L ) – 1 €).
Lokacija tekmovanja
Nahajamo se ob glavni cesti med Ptujem in Ormožem.

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ!

PGD Moškanjci in GZ Gorišnica

