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VAJA Z GASILSKO REŠEVALNIM ČOLNOM ZA GASILSKE ENOTE 
 

OPIS TEKMOVALNEGA PROSTORA: 

Tekmovanje se odvija v Krajinskem parku na reki Dravi v Dvorjanah.  

Tekmovalni prostor je označen z bojami oz. plovci, nižje ali višje od skrajnih boj se ni 

dovoljeno vozit. Start ekip je na betoniranem pomolu na reki Dravi, za metanje obroča je 

narejeno plovno stojalo, ki se z zgornjim delom dotika obrežja reke Drave ostali del stojala 

pa je na reki Dravi. Stojalo za vezanje vozlov je postavljeno na brežini reke Drave in sega 

nad reko Dravo tako, da se lahko zapeljemo z čolnom pod njega.  Za vzvratno vožnjo čolna 

sta na reki Dravi postavljeni dve boji. Za pobiranje utopljenca  pa se v reko Dravo vrže 

lesena klada. 

 

OPREMA, KI JO ZAGOTOVI ORGANIZATOR: 

Stojalo za metanje obroča, stojalo za vezanje vozlov, boje oz. plovci, lesene klade za metanje 

utopljenca. 

 

EKIPA ZA VAJO:   

Vodja ekipe, strojniki, reševalec.  

Na dan tekmovanja, tekmovalci lahko tekmujejo samo za eno ekipo,  

 

OPREMA ZA VAJO: 

čoln z motorjem ustrezne moči, motor mora biti zavarovan na čoln z 

vrvjo ali pletenico, strojnik mora imeti na sebe pripeto vrvico za hitro ugašanje motorja, 

reševalni obroč- atestiran z vrvjo daljšo od 5m na vrvi ne smejo biti narejeni vozli ali pa 

karkoli, kaj bi vrv skrajšalo za lažje metanje, sidro, vesla, kavelj,  

 

OSEBNA OPREMA: 

gasilska delovna obleka TIP A-B ali stari kroj, nizki črni čevlji ali suha obleka za vodo 

(sandiline), čevlji za suho obleko in rešilni jopič. 

 

PRIČETEK VAJE: 

Čoln se postavi v vodo s  premcem proti toku, vzporedno z obalo. Strojnik in reševalec sedita 

v čolnu, strojnik ima dvignjen motor, vodja stoji na obali in pridržuje z vrvjo čoln, kjer se 

prijavi sodnikom za nastop. Po prijavi, se lahko vodja pripravi za start, tako da pospravi vrv 

in se prime za čoln, sledi povelje sodnika »v napad!« ali pozor in žvižg s piščalko. 

 

START EKIPE: 

Po sodnikovem povelju »v napad« ali žvižga s piščalko, vodja stopi v čoln, na kar z vesli ali 

pa se vodja z nogo odrine od brega in veslajo proti prvi točki, ki je označena s plovci oz bojo. 

Med potjo strojnik spusti motor v položaj za vožnjo in ga zavaruje. Ko je motor pripravljen 

za vožnjo, ga strojnik vklopi in nadaljuje z vožnjo, reševalec in vodja končata z veslanjem, 

ko je motor v funkciji in prižgan. Če motorja ne zaženejo, ko priveslajo do druge boje je 

ekipa zaključila z vajo in se piše nedokončana vaja. 

 

VOŽNJA OKROG PRVE 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. Če se boje dotakne ali jo povozi 

z čolnom je to 10 kazenskih točk. 

 



                                                         Prostovoljno gasilsko društvo Dvorjane 

                                                               Dvorjane 38/a, 2241 Sp. Duplek                                                                                                                                                                                                                                                  

  

D
V

O
R J A

N

E

VOŽNJA OKROG DRUGE BOJE: 

Strojnik usmeri čoln na drugo bojo in jo obvozi po desni strani z levim zavojem, ki ga 

izpelje tako, da po idealni poti pripelje do naslednje naloge, ki je metanje reševalnega obroča. 

Če se boje dotakne ali jo povozi z čolnom je to 10 kazenskih točk. 

 

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 vodje čolna »ustavi in ugasni« ter »meči«. 

Po povelju »ustavi in ugasni« strojnik ugasne motor, čoln pa na mestu pridržujeta z vesli 

vodja in strojnik, ter pazita, da ni čoln ob metanju v dotiku s plovci in kovinsko konstrukcijo. 

Če je čoln ali tekmovalec z veslom v dotiku z plovci ali kovinsko konstrukcijo , ko reševalec 

zadane mu sodnik meta NE  prizna in dvigne rdečo zastavico, reševalec meče vse dokler ne 

dobi potrditve z piščalko in znaka z zeleno zastavico, da je pravilno zadel ali pa ko je vrgel  

10 krat mimo sodnik, da znak s piščalko in dvigne rdečo zastavico nato ekipa nadaljujejo z 

vožnjo. Obroč mora direktno zadeti tarčo, nobeno popravljanje obroča z vrvjo na tarčo ni 

dovoljeno ali pa namerno krajšanje vrvi na dolžino 5m.  

 

Trije meti obroča so brez kazenskih točk, vsaki naslednji met se kaznuje z 3 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«. Če obroč ni v čolnu ko 

se motor zažene in speljejo je to 10 kazenskih točk.  

Če ekipa ne upošteva sodnika je ekipa diskvalificirana. 

 

VOŽNJA OSMICE: 

Strojnik usmeri čoln na  prvo bojo in jo obvozi po desni strani z levim zavojem, nato 

 drugo bojo z desnim zavojem. (opravi vožnjo osmice) in usmeri čoln proti naslednji nalogi – 

vraticam za  vozel. 

 

NAVEZA ZANKE: 

Po pravilno obvoženi boji odpelje proti 3 metre širokim vraticam. 

V vraticah strojnik na povelje vodje čolna »stoj« ustavi čoln (motorja ni potrebno ugasniti).  

Če ekipam zaustavlja čoln tako, da se drži za kovinsko ogrodje ali pomično letev na katero se 

veže čoln je to napaka, ki se kaznuje z 50 kazenskimi točkami. 

V sredini vratic visi reševalna vrv pripravljena, da  reševalec 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, zato poskrbita ostala dva tekmovalca z 

vesli. Dovoljeno se je vodji čolna z veslom stabilizirat v obrežje reke Drave, ne sme pa se 

prijet obrežja ali pa priprave za vezanje.  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, da 

vodja  povelje »vozi«.  Strojnik da v prestavo in odpelje proti naslednji nalogi. Če padejo 

vratca po povelju »vozi« v čoln ni napaka. 

 

 

 

VZVRATNA VOŽNJA 

Po povelju »vozi« strojnik zapelje proti naslednjim vratcem - bojam, v katera zapelje 
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vzvratno in sicer tako, da so vratca poravnana z premcem 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. 

Če čoln ni poravnan z vratcami in gleda čez bojo se kaznuje z 10 kazenskimi točkami. 

 

 

POBIRANJE PREDMETA IZ VODE: 

Na poti proti ciljni boji plava predmet »utopljenec«. 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 preklopi motor v prosti tek, reševalec 

pa ga pobere v čoln. Ko je predmet v čolnu, sledi povelje »vozi« strojnik pa zapelje proti 

ciljni boji, če ekipa ne uspe pobrat utopljenca v prvem poizkusu to ponavlja tako dolgo 

dokler ni utopljenec v čolnu ali pa do ciljne črte, po 3 neuspelih poizkusih se vaja konča in je 

nedokončana vaja. Če se utopljenec ne pobere v prvem poizkusu, ali pa če se čoln zapelje 

preko utopljenca je 20 kazenskih točk.  

 

KONEC VAJE: 

Ko čoln prevozi navidezno črto od prve boje in stojalom z napisom Start – cilj sodniki 

odmerijo konec vaje.  Pobrani predmet odložijo pri sodniku za navezo. Če ob zaključku vaje 

ko prevozijo ciljno črto nimajo v čolnu utopljenca se to kaznuje z 20 kazenskimi točkami. 

Če ekipa med obračanjem, ko pobira utopljenca prevozi ciljno črto, se odmeri čas vaje in je 

ekipa zaključila z vajo.  

 

DISKVALIFIKACIJA EKIP: 

Tekmovalna enota je diskvalificirana če: 

- So se tekmovalci oz. njihovi neposredni vodje neprimerno vedli pred otvoritvijo 

tekmovanja, v času tekmovanja, pred zaključkom, med zaključkom ali po zaključku 

tekmovanja. 

- So se tekmovalci oz. njihovi neposredni vodje nespodobno vedli do sodnikov. 

- So bili na seznamu tekmovalcev nepravilno podani podatki. 

- So tekmovalci nastopili v različnih tekmovalnih enotah, (diskvalificirana je druga 

enota za katero je tekmovalec tekmoval), Ne velja za Avstrijske kolege. 

- Enota ni uporabila predpisanega orodja in opreme, ni pa diskvalifikacija, če je za 

neuporabljeno orodje in opremo opredeljena druga vrsta napake. 

- Je enota uporabila orodje in opremo, ki ni predpisana in dovoljena v razpisu 

tekmovanja. 

- So tekmovalci namerno ovirali tekmovalce druge enote. 

- Je tekmovalna enota namerno ali nenamerno poškodovala ali uničila del proge, 

- Tekmovalna enota je pri metanju obroča odpeljala na drugo delovno točko ne 

da bi jim dal sodnik dovoljenje za odhod z piščalko ali zastavico,   

- Oprema ali tekmovalec ostane v vodi 

- Pri metu ne upošteva sodnika 

- Sodnik tekmuje 

- Tekmovalec nastopi za več ekip 

- Strojnik nima nase pritrjene varnostne vrvice (stop motorja) 

- Če enota zavestno obide bilo katero delovno nalogo na progi 

- Ekipa 3x prehitro štarta. 
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SESTAVA IN DELO OCENJEVALNE KOMISIJE: 

Predsednik ocenjevalne komisije: -  sprejema raport vodje čolna, meri čas tekmovalne 

discipline, skupaj z vsemi sodniki spremlja delo tekmovalne enote na progi, skupaj z ostalimi 

sodniki oceni pravilnost izvedbe vaje, sestavi končno ocenjevalno listo, neposredno pred 

koncem vaje mora predsednik ocenjevalne komisije stati tako, da  gleda prvo bojo in lahko 

odmeri konec vaje, odmeri čas skupaj z sodnikom 1 in določi čas vaje. 

 

Sodnik št. 1 : 

meri čas izvedbe vaje, nadzira delo tekmovalne ekipe, , neposredno pred koncem vaje mora 

sodnik št. 1 stati tako, da gleda prvo bojo in lahko odmeri konec vaje,  

 

Sodnik št. 2: 

ocenjuje delo tekmovalne enote pri metanju obroča, pazi da se motor ugasne pri metanju 

obroča,  pazi da se čoln in tekmovalci z vesli ali kako drugače  ne dotikajo plovcev in 

kovinskega ogrodja pri metanju obroča, po uspešnem metu, da signal z piščalko in dvigne 

belo zastavico, da lahko ekipa nadaljuje, pri neuspešnem metu ima tekmovalec 3 mete, ki se 

ne kaznujejo, od 4 meta naprej pa so kazenske točke, po 10- ih neuspešnih metih dvigne 

sodnik št. 2  rdečo zastavico in da znak s piščalko, da lahko ekipa nadaljuje z vožnjo. 

 

Sodnik št. 3 : 

ocenjuje delo tekmovalne enote pri metanju obroča, pazi da se motor ugasne pri metanju 

obroča,  pazi da se čoln in tekmovalci z vesli ali kako drugače  ne dotikajo plovcev in 

kovinskega ogrodja pri metanju obroča. 

 

Sodnik št. 4 : 

ocenjuje delo tekmovalne enote pri vezanju vozla, pazi da se tekmovalci ne držijo 

kovinskega ogrodja na katerem se veže vozel, vodja čolna se lahko z veslom dotika obale, da 

lažje stabilizira čoln pazi, da vratica, ki so obešena na kovinsko ogrodje med vezanjem ne 

padejo v čoln, po izdanem povelju »vozi« pa ni napaka če katera vratica pade v čoln, preveri 

pravilno navezavo vozla, Slovenske ekipe vežejo enojno reševalno zanko, Avstrijski kolegi 

pa križni vozel. Ob pravilni navezavi, da znak z belo zastavico, če pa je vozel narejen 

nepravilno pa dvigne rdečo zastavico. 

 

Sodnik št. 5 : 

ocenjuje delo tekmovalne ekipe pri vzvratni vožnji, kontrolira če je bil čoln poravnan z 

vratcami, ko ekipa dela zadnji zavoj vrže proti sredini reke leseno klado »utopljenca«, 

nadzira pobiranje utopljenca, če je utopljenec pobran pravilno dvigne belo zastavico če pa še 

ekipi v drugem poizkusu ne uspe pobrat utopljenca pa dvigne rdečo zastavico. 

 

Sodnik št. 6 :   

Pripravi ekipo za start, pregleda če ima vso potrebno opremo na čolnu:  

čoln z motorjem ustrezne moči, motor mora biti zavarovan na čoln z vrvjo ali pletenico, 

strojnik mora imeti na sebe pripeto vrvico za hitro ugašanje motorja, reševalni obroč- 

atestiran z vrvjo daljšo od 5m na vrvi ne smejo biti narejeni vozli ali pa karkoli, kaj bi vrv 

skrajšalo za lažje metanje, sidro, vesla, kavelj, če ima ekipa vse to ji, da sodnik št. 6 

dovoljenje da lahko odide do startnega mesta.  
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DODATNO POJASNILO: 

Zaradi sprememb v opremi in na tekmovalnem prostoru si pridržujemo pravico sprememb,  

s katerimi se pravočasno pisno ali ustno, na dan tekmovanja obvesti tekmovalne enote. 

Razpisane kategorije so: Gasilci: 25KM, 40KM (poklicni ali prostovoljni) 

Gostje: 40 KM (40 KM = 29.8 KW) 

Gasilke: 25 KM, 40 KM 

Razpiše se nova kategorija po moči motorja ali po tekmovalni kategoriji: Člani, Članice, 

Poklicni gasilci, Veterani, če se na dan tekmovanje do 11h, prijavijo vsaj 4 ekipe iz različnih 

gasilskih enot. 

V kategoriji »VETERANI« pa lahko tekmujejo tekmovalci stari od 50 let naprej, v ekipi pa 

je lahko tudi eden tekmovalec od 45 let naprej.  

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. Prehodni pokal dobi v trajno last ekipa, ki je zmagala zaporedno v 

3 letih ali pa 5 krat v različnih letih ( npr. 1- 2006, 2-2008, 3-2009, 4- 2012, 5-2014) ampak 

ne v večjem razmaku, kot 10 let po prvi zmagi. 

Pritožbe so možne na dan tekmovanja v času 20 minut od nastopa ekipe, kasnejših pritožb ne 

upoštevamo, posnetki vaj s snemalnimi napravami na tekmovanju niso merodajni in jih 

tekmovalni odbor v primeru pritožb ne bo upošteval. 

 

 

 

PGD DVORJANE  

 


