
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DVORJANE 
 
VAJA Z MOTORNIM ČOLNOM ZA GASILSKE ENOTE   2010 
 
EKIPA ZA VAJO:       vodja ekipe, strojniki, reševalec. 
 
OPREMA ZA VAJO:  čoln z motorjem ustrezne moči, ki mora biti zavarovan na čoln z 
vrvjo ali pletenico, strojnik mora imeti na sebe pripeto vrvico za  hitro ugašanje 
motorja, reševalni obroč z vrvjo, sidro, vesla,  
 
OSEBNA OPREMA:   gasilska delovna obleka, reševalni jopič, nizki čevlji. 
 
PRIČETEK VAJE:   
Čoln se postavi v vodo s kljunom proti toku, vzporedno z obalo. Strojnik in reševalec 
sedita v čolnu,strojnik ima dvignjen motor, pri Tomos 18 pa ima v roki sneto eliso, 
vodja stoji na obali in pridržuje z vrvjo čoln, kjer se prijavi sodnikom za nastop. Po 
prijavi, sledi povelje sodnika »v napad!«  
 
Štart  
Po sodnikovem povelju »v napad«vodja stopi v čoln, nakar z vesli odrinejo od brega 
in veslajo proti prvi točki, ki je označena s plovci. Med potjo strojnik spusti motor v 
položaj za vožnjo in ga zavaruje, pri Tomos 18 pa vstavi eliso. Ko je motor pripravljen 
za vožnjo, ga strojnik vklopi in nadaljuje z vožnjo, reševalec in vodja  končata z 
veslanjem, ko je motor v funkciji. 
 
Vožnja okrog boje 
Strojnik usmeri čoln na  prvo bojo in jo obvozi po desni strani z levim zavojem, ki ga 
izpelje tako, da po idealni poti pripelje do naslednje naloge. 
 
Metanje reševalnega obroča 
Na določeni razdalji je postavljena tarča, ki predstavlja ponesrečenca. Na tarčo 
reševalec meče  reševalni obroč. Čoln od tarče ločujejo  plavajoči plovci, ki so od 
tarče oddaljeni največ 5 m .(za vse enako) 
Ko se čoln približa plovcem je povelje »ustavi«in »meči«.Po povelju ustavi  strojnik 
ugasne motor, čoln pa na mestu  pridržujeta z vesli vodja in strojnik, ter pazita,da ni 
čoln ob metanju v dotiku s plovci. Če je čoln v dotiku, ko reševalec zadane mu sodnik 
meta ne prizna z dvignjeno rdečo zastavico, reševalec meče vse dokler ne dobi 
potrditve  z piščalko in znaka z zeleno zastavico, da je pravilno zadel. Obroč mora 
direktno zadeti tarčo, nobeno popravljanje obroča z vrvjo na tarčo ni dovoljeno. Trije 
meti obroča so brez kazenskih točk, naslednji se kaznujejo z 10 točkami. Motor je 
dovoljeno zagnati ob sodnikovem znaku za pravilno izveden met, z vožnjo pa lahko 
nadaljuje, ko je obroč v čolnu in je vodja izdal povelje »vozi«.  
 
Vožnja osmice 
Strojnik usmeri čoln na  drugo bojo in jo obvozi po desni strani z levim zavojem, nato 
prvo bojo z desnim zavojem. (opravi vožnjo osmice) in usmeri čoln proti naslednji 
nalogi – vraticam. 
 
 
 



 
Naveza zanke 
Po pravilno obvoženi boji odpelje  proti 3  metre širokim vraticam. 
V vraticah strojnik na povelje »stoj« ustavi čoln (motorja ni potrebno ugasniti). V 
sredini vratic visi  reševalna vrv pripravljena, da eden od tekmovalcev na povelje 
»veži«opravi navezo in sicer enojno reševalno zanko na prečnik vratic, avstrijske 
ekipe  vežejo križno zanko. Čoln ne sme biti v dotiku z vratci, ko se veže, vozi  v 
vratca in iz njih, zato poskrbita ostala dva tekmovalca z vesli. Za dotik šteje če pade 
vratnik v notranjost čolna.  
Tekmovalci ne smejo na noben način odrivati vratic. 
Prepovedano se je prijemanje z rokami ob breg ali vratca, sodi se dotik, če se 
kdorkoli od ekipe oprime vratic. Po končani navezi je povelje »vozi«. Strojnik da v 
prestavo in odpelje proti naslednji nalogi. 
 
Vzratna vožnja 
Po povelju vozi  strojnik zapelje proti naslednjim vratcom, v katera zapelje vzratno in 
sicer tako, da so vratca poravnana s kljunom čolna. Ko vodja ugotovi, da je čoln 
pravilno v vratih poveljuje »vozi« takrat strojnik zapelje levo iz vrat proti naslednji boji 
in jo obvozi z desnim zavojem tako, da po idealni črti pripelje do prve boje na začetku 
proge. 
 
Pobiranje predmeta iz vode 
Na poti proti ciljni boji plava predmet. Predmet vrže sodnik v vodo ko tekmovalci 
vozijo proti boji za obračanje in so obrnjeni vstran. Ko vodja opazi predmet v vodi 
lahko z rokami usmerja strojnika k predmetu. Vodja poveljuje »ustavi« ko ugotovi, da 
je predmet na dosegu roke reševalcev. Takrat strojnik izklopi motor v prosti tek, 
reševalec (kdorkoli od posadke razen strojnika) pa ga pobere v čoln. Ko je predmet v 
čolnu, sledi povelje »vozi« strojnik pa zapelje proti ciljni boji. 
 
KONEC VAJE:  
Ko čoln obvozi zadnjo bojo z desnim zavojem in  prevozi ciljno črto, sodniki odmerijo 
konec vaje. Pobrani predmet odložijo pri sodniku za navezo. 
 
DODATNO POJASNILO 
                                   
Zaradi sprememb v opremi in na tekmovalnem prostoru si pridržujemo pravico 
sprememb, s katerimi se pravočasno pisno obvesti tekmovalne enote. 
Razpisane kategorije so: Gasilci: 18KM, 25KM, 40KM (poklicni ali prostovoljni) 
                                        Gostje:  40 KM            (40  KM = 29.8 KW) 
                                        Gasilke:18KM, 25 KM (18  KM =13,4 KW, 25KM = 18,6 KW) 
Razpiše se nova kategorija po moči motorja, če se za tekmovanje do 1.7. pred 
tekmovanjem  prijavijo vsaj tri ekipe. 
 
Prehodni pokal Občine Duplek se podeli ekipi, ki zmaga v najštevilčnejši kategoriji. 
Naslednja osvojitev prehodnega pokala je pogojena, da je strojnik ostal v ekipi  
posadka se lahko zamenja. 
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