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 Komisija za tekmovanja 

 
Številka: 2/2020 

Datum: 28.09.2020 

ZADEVA:  22. Avtoreli GZ Ljubljana za GV1/GVV1, GVC in GVM, 

ki bo v soboto, 17.10.2020 v sektorju JUG 

 

Komisija za tekmovanja pri GZL je na svoji 3. seji dne 15.09.2020 sprejela sklep, da se 22. avtoreli GZ Ljubljana 

organizira v soboto, 17.10.2020 na lokacijah v sektorju JUG. Lokacije kontrolnih točk boste dobili skupaj z 

urnikom nastopov! 

Predvidene kontrolne točke: 

1. Pregled vozil, naveza orodja, izdelava vozlov 
2. Spretnostna vožnja  
3. Hitra mokra vaja 
4. Polaganje cevovoda na 105 m  
5. Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (knjižica GŠTD 2019, stran 272) 

 
Ocenjevanje disciplin in končno uvrstitev ekip se določi po enaki metodi kot v preteklih letih. To pomeni, da se 

pri vsaki disciplini posebej iz porabljenega časa in doseženih kazenskih točk določili vrstni red ekip. 

Prvouvrščena ekipa bo dobila 1 negativno točko, drugouvrščena 2 negativni točki, tretjeuvrščena 3 negativne 

točke in tako naprej do zadnje ekipe. Za končno, skupno uvrstitev bomo sešteli negativne točke posamezne 

ekipe po posameznih disciplinah in končni zmagovalec bo ekipa z najmanj negativnih točk. V primeru, da bosta 

2 ali več ekip tekmovanje zaključile z enakim številom negativnih točk, bo boljša (in višje uvrščena) tista ekipa, 

ki je bila boljša v disciplini »hitra mokra vaja«.  

Oprema tekmovalcev: intervencijska obleka, tipizirana za gašenje notranjih požarov (ne kombinezon, niti ne 

obleka za tehnično reševanje) - zraven spadajo tudi škornji za intervencijo, čelada, rokavice za gašenje poža-

rov, podkapa, delovni pas s karabinom HABAKORN (ne ELAN-ov). Vodja ekipe ima oblečen fluorescentni 

jopič. Vse vaje se izvajajo z navedeno opremo!!  

Na zaključku tekmovanja morajo biti VSI tekmovalci oblečeni tako, kot so nastopali – torej v intervencijskih 

oblekah. 



 

 

Tudi letos se bodo lahko avtorelija udeležila vozila GVM. V vozilu mora biti 7 članov ekipe, 2 kompleta 

IDA ter orodje, potrebno pri hitri mokri vaji (cevi, ročniki, cevni nosilci, trojak,…) 

Po končanih nastopih prinesite ocenjevalne liste na B komisijo – predvidena lokacija bo parkirišče 

Avtosejma, Cesta dveh cesarjev 

Na zaključku tekmovanja bomo med prisotne ekipe z žrebom razdelili nekaj praktičnih nagrad. 

Splošna navodila:  

Ekipe sestavljajo:  GV1, GVV1 in GVM - voznik + 6 članov 

   ( varianta je tudi voznik + 5 članov – odvisno od COVID situacije) 

          GVC - voznik + 2 člana 

Vodja ekipe mora imeti na vseh vajah oblečen fluorescentni jopič, ki ga že na daleč ločuje od ostalih. Vozilo 

mora imeti veljavno prometno dovoljenje in intervencijsko opremo. V primeru neizpolnjevanja teh dveh zahtev 

se  enoti prepove nastop na tekmovanju oz. se jo diskvalificira. 

Voznik mora imeti pri sebi veljavno vozniško dovoljenje. Komisija odredi preizkus alkoholiziranosti voznika in 

v skladu z veljavnimi cestnoprometnimi predpisi prepove enoti udeležbo na tekmovanju. Prav tako se odredi 

preizkus alkoholiziranosti še za enega člana ekipe, katerega se določi z žrebom! 

Po sklepu Komisije za tekmovanja ima pravico nastopa za društvo v kategoriji GVC toliko ekip, kot je 

v društvu evidentiranih vozil GVC. V kategoriji GV1/GVV1 in GVM pa lahko za posamezno društvo nas-

topata 2 ekipi. Vsak tekmovalec v vsaki ekipi mora imeti popolno osebno opremo! 

Nekaj pojasnil in opis nalog na posameznih kontrolnih točkah avtorelija: 

Pregled vozil, alkotest, navezava orodja, izdelava vozlov: 
 

Izvedba: Z voznikom se opravi pregled vozila in kontrola prometnega in vozniškega dovoljenja.  Ostali člani 

ekipe izvedejo vajo »izdelava vozla oz. navezava orodja«.  

Tekmovalci se v popolni opremi (brez uporabe podkape) postavijo na startno črto. Na povelje sodnika 

»POZOR - ZDAJ«  naredijo Z ŽREBOM izbrani vozel  ter se vrnejo do startne linije . Vaja je končana, ko se 

zadnji tekmovalec enote vrne na startni položaj.  



 

 

Izdeluje se (enota iz GV1, GVV1, GVM): 

 jamborski vozel 

 tkalski vozel 

 tesarski vozel 

 navezava ročnika (z zasunom) s cevjo  

 navezava sekirice za dvig 
 enojna reševalna zanka  
     (prilagojena velikosti člana, ki jo je izdelal, drugače nepravilno delo) 

(v primeru variante voznik + 5 članov odpade izdelava enojne reševalne zanke) 

Enota GVC, pa izbira med 3 različnimi vozli, njihovo izdelavo se prav tako določi z ŽREBOM (voznik ne dela 

vozla!).  

Izdeluje se: 

 jamborski vozel 

 navezava ročnika (z zasunom) s cevjo (obvezno za enega tekmovalca) –  

 enojna reševalna zanka  
(prilagojena velikosti člana, ki jo je izdelal, drugače nepravilno delo) 

Vsi vozli in naveze so opisani v knjižici Gasilske in gasilskošportne tek. discipline, GZS, Lj. 2019, st. 64 in 249). 

Na stojalu bodo tudi slike vozlov in navez. Izdelava vozlov in naveza orodja se izvaja v rokavicah!! 

Ocenjevanje:  

- trajanje vaje v sekundah 
- tekmovalec ni opremljen po predpisu………………………………..x     10 KT 
- tekmovalec je startal preden je bil dan znak  (1. opomin)………………..5 KT 
- govorjenje (za vsak primer) ………………………………………….x        5 KT 
- tekmovalec ni naredil vozla, ki ustreza sliki na njegovem delu stojala  
      ali je le ta nepravilno narejen ….……………………………………x         30 KT 

Hitra mokra vaja: 
 

Izvedba: Na znak štarterja se vozilo zapelje do kvadrata in se na njem s prednjim levim kolesom tudi ustavi.  

Izvedba za GV1/GVV1/GVM: iz vozila izstopijo člani enote in začnejo izvajati vajo zbijanja tarč. Na pripravljen 

trojak, ki zamenjuje hidrant, priklopijo dve B cevi  in na drugi strani trojak. Vsaka napadalna skupina mora 

razviti 2 C-cevi do ročnika (in odložiti še po eno rezervno C cev pri trojaku). Enota mora uporabljati B in C cevi 

minimalne dolžine 15 metrov, standardnih dimenzij premera. Uporaba cevnih nosilcev je pri vaji obvezna, po 

končani vaji jih morajo imeti tekmovalci pri sebi. Trojak mora biti na ventile!! 



 

 

Povelja za vodo (»prva voda«, »druga voda«) se lahko izdajo šele potem, ko je tlačni vod spet s trojakom, 

napadalni vod spet s trojakom in ročnikom ter je dosežen prostor pred ognjeno črto (na prostoru bo oznaka 

za »ognjeno črto«, prav tako pa tudi oznaka prostora, kjer se bo lahko izdalo povelje za vodo – 2m prej ). 

Povelja se dajejo z močnim glasom in sprejemajo z dvigom roke nad glavo. Izdajanje povelj za vodo pred 

označenim prostorom pomeni napako in se kaznuje, prav tako je napaka prestop »ognjene črte«. Govorjenje 

tekmovalcev se NE kaznuje. 

Na ognjeni črti na koncu napadalni skupini z vodo zbijeta tarči.  

Vse cevi in potrebna oprema morajo biti na za to pripravljenih mestih v vozilu. Vse spojke se spenjajo med 

izvedbo vaje. Vodja ekipe med vajo sam presoja koliko povelj mora izdati!  

Za GVC je start popolnoma enak, samo priklop je namesto na trojak (hidrant) na črpalko in se v nadaljevanju 

oblikuje samo ena napadalna skupina. Tudi tu se položita 2 B cevi do trojaka. Vse cevi in potrebna oprema 

morajo biti na za to pripravljenih mestih v vozilu. Vse spojke se spenjajo med izvedbo vaje. Vsaka napadalna 

skupina mora imeti na koncu vaje pri sebi en cevni pritrdilec. Vaja je končana, ko padeta obe tarči (GVC - ena 

tarča). 

Ker je pritisk vode zadosten in enakomeren, omejevalca tlaka ne bo. 

Ocenjevane:    - čas trajanja vaje v sekundah 

- cevi so bile spete že pred začetkom vaje………………………………   100 KT 

  - tekmovalec je startal preden je bil dan znak  ……………………………...  5 KT 

- tekmovalci niso uporabljali orodja v skladu z zahtevami navodil za izvedbo  

   vaje - 2 B cevi, 6 C cevi, cevni nosilci, cevni pritrdilci  

   (za vsak manjkajoči kos) .......................................................................x  10 KT 

  - ventili na H, trojaku in črpalki vozila se odpirajo brez povelja…….…..    x  10 KT 

  - rušenje tuje tarče……………………………………………………….     10 KT 

- povelja za vodo so bila izdana preden so spete cevi, trojak , ročnik in  

  je dosežena ognjena črta……………………………………………….. x        20 KT 



 

 

  - prestop »ognjene črte«    ……………………………………………….        10 KT 

- vozilo se ni ustavilo na kvadratu………………………………………..             10 KT 

 
Spretnostna vožnja: 
 

Izvedba:  Vozilo se postavi na štartno črto. Na znak štarterja voznik izvede 1. nalogo.  

Zapelje po progi v desno in se s prvim desnim kolesom ustavi na kvadratu 50x50 cm. Pri tem mora imeti okna 

ali vrata zaprta. Enako velja za vse naslednje naloge.   

Kazenske točke: -zgrešitev kvadrata   10 KT 

   -odprto okno ali vrata   10 KT 

   -kolo vozila se ni ustavilo  20 KT 

Takoj ko se je vozilo ustavilo, lahko nadaljuje z izvedbo 2. naloge – parkiranje naprej 

Vožnjo nadaljuje ter parkira v označeni prostor z letvami – brez popravljanja. Kakršnokoli ustavljanje in poprav-

ljanje položaja vozila se oceni z »oddaljenost od letve nad 51 cm«.  

Natančnost izpeljane vaje se ocenjuje z merjenjem razdalje od najbolj izbočenega prednjega dela vozila do 

letve. Oddaljenost na bočni strani pa se ocenjuje z merjenjem oddaljenosti od letve do zadnjega desnega 

blatnika.  

   Ocenjevanje: oddaljenost od letve  

       0  -  10 cm:    0 KT 

11 -  20 cm:    1 KT 
21 -  30 cm:    2 KT 
31 -  40 cm:    3 KT 
41 -  50 cm:    6 KT 
nad    51 cm:              10 KT 

(do 5 mm se zaokrožuje navzdol nad 5 mm in vključno z pa navzgor) 

- premaknjena ali porušena letev: 20 KT 



 

 

- odprto okno ali vrata:  10 KT 

Voznik nadaljuje z izvedbo 3. naloge – vzvratna vožnja in parkiranje nazaj 

Z vzvratno vožnjo je potrebno vozilo brez popravljanja parkirati v označen prostor. Kakršnokoli ustavljanje in 

popravljanje položaja vozila se oceni z »oddaljenost od letve nad 51 cm«.Prostor je omejen z letvami.  

Oddaljenost vozila do letve na zadnji strani se ocenjuje z merjenjem razdalje od najbolj izbočenega zadnjega 

dela vozila (vlečna kljuka ne šteje), oddaljenost od bočnega dela pa z razdaljo od letve do prednjega desnega 

blatnika. Ocenjevanje je enako kot pri vaji parkiranje naprej.  

Po zaključku vzvratne vožnje in parkiranju nazaj voznik odpelje naprej proti črti, kjer bo opravil 4. nalogo – 
ustavljanje z zadnjima kolesoma na črti 
Vozilo mora ustaviti z zadnjima  kolesoma na črti. 
 

Ocenjevanje:    - zgrešitev črte:   10 KT 

   -odprto okno ali vrata:  10 KT 

   -kolo vozila se ni ustavilo: 20 KT 

Voznik nadaljuje izvedbo 5. naloge in vožnjo proti cilju.  
Vozilo mora zapeljati naravnost in ustaviti pred STOP črto, tako da je STOP črta med prednjim delom in pred-
njim kolesom. Voznik potegne ročno zavoro, motor pusti v prostem teku, vsi člani ekipe izstopijo, zaprejo 
vrata in se v eno vrsto postavijo pred vozilo. Voznik poveljuje KONČANO! Odmeri se čas in s tem je vaja 
končano.  
 

Ocenjevanje:    - dotik ali prekoračitev STOP črte:     10 KT 

   - odprto okno ali vrata:       10 KT 

   - motor vozila ni v prostem teku:     10 KT 

   - ekipa začne z izstopanjem preden voznik potegne ročno zavoro: 10 KT 

  
Shema vožnje (priloga) 

 

Pri spretnostni vožnji tudi letos velja posebna »bonifikacija«, kar pomeni, da je za izvedbo vaje določen 

čas, v katerem ekipa lahko opravi nalogo brez kazenskih sekund. 



 

 

Ta »bonifikacija« je določena za GV1/GVV1/GVM v višini 90 sekund in za GVC v višini 100 sekund. To 

pomeni, da se kazenske sekunde začnejo upoštevati šele po preteku teh dveh časov. 

 
Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (GŠTD, stran 272) 
 
Pri tej vaji tekmovalci izžrebajo funkcijo, ki jo morajo opraviti in se pred začetkom vaje postavijo pred startno 
črto. Tekmovalci ne nosijo funkcijskih oznak, listek z izžrebano funkcijo pred startom odložijo v svoj tekmo-
valni prostor. Po pripravi svoje opreme (na stol odložijo čelado in delovni pas ter pripravijo orodje) se posta-
vijo na svoje mesto ter startajo na povelje »pozor-zdaj«. Izvedba vaje BREZ rokavic! 
(pri varianti voznik + 5 članov se ne bo izžrebala funkcija desetarja (D) 
 
  
Polaganje cevovoda 
 

Oprema za vajo (oprema od ekipe):  

7 C-cevi (15 m, +/- 2%), ročnik, 1x IDA (ekipe GV1/GVV1/GVM – pri varianti 1+5 bo 6 C-cevi) 

3 C-cevi (15 m, +/- 2%), ročnik, 1x IDA (ekipe GVC) 

 
Izvedba:  
vsi tekmovalci enote stojijo v vrsti drug za drugim pred startno črto, oblečeni v intervencijskih oblekah, 1 tek-
movalec mora imeti nameščen in delujoč IDA ter ročnik za pasom (lahko tudi v roki), pri delu vsi uporabljajo 
zaščitne rokavice (rokavice za gašenje). Vsak tekmovalec ima pred seboj svoj kolobar C-cevi  Cevi so 
spete z nosilcem cevi.  
Na povelje sodnika »položi cevovod, pozor, zdaj« vzamejo tekmovalci v roke vsak svoj kolobar C-cevi, prvi 
tekmovalec (strojnik) pripne eno spojko na hidrantni nastavek, prosto spojko pa preda v roke drugemu tek-
movalcu. Priklop spojke na hidrantni nastavek mora biti opravljen tako, da sta prvi in drugi tekmovalec že z 
obema nogama v tekmovalnem prostoru za startno črto. Drugi tekmovalec prevzame prosto spojko prvega 
tekmovalca ter razpotegne prvo cev do konca. Ko je raztegnil prvo cev do konca, pripne eno spojko svoje 
cevi na razpotegnjeno prvo cev, prosto spojko pa preda tretjemu tekmovalcu. Ta postopek razvijanja ponovi, 
prav tako vsi naslednji tekmovalci. Vsi tekmovalci tečejo v koloni drug za drugim, medsebojnega prehiteva-
nja ni. Zadnji tekmovalec je tisti, ki nosi delujoč IDA. Ko tudi zadnji tekmovalec razvije svojo cev do konca – 
do ciljne linije, spne ročnik s cevjo in da prvemu tekmovalcu (strojniku) povelje za vodo. Prvi tekmovalec po-
trdi prejem povelja z dvignjeno roko, odpre ventil na hidrantu do konca in ko se postavi v položaj »mirno«, 
sodnik odštopa konec vaje.  
Zadnji tekmovalec – tekmovalec z delujočim IDA (oz. 7. pri GV1/GVV1/GVM  ali 3. pri GVC)  mora torej raz-
viti cev od predhodnega tekmovalca, speti spojko predhodne cevi s spojko svoje cevi, razviti še svojo cev 
preko ciljne črte, speti ročnik na svojo cev (to lahko stori že med tekom) ter po prehodu ciljne črte (na liniji 
103 m oz. na liniji 44 m pri GVC) z dvignjeno roko zahtevati »vodo« 
Končna postavitev: prvi tekmovalec (strojnik) stoji pred startno linijo ob hidrantu, opremljen s cevnim nosil-
cem (pred poveljem za vodo se ventilov na hidrantu ne dotika, sicer je to »odpiranje brez povelja«), 5 tekmo-
valcev (oz. 1 tekmovalec pri GVC) stoji ob spojkah cevi, katere so razvili – prav tako opremljeni s cevnim no-
silcem, zadnji tekmovalec z delujočim IDA stoji  preko linije ciljne črte, s cevjo, ročnikom ter cevnim nosilcem 
v roki. 
 



 

 

Ocenjevanje napak: 

- trajanje vaje v sekundah 
- prehiter start (pri prvem poskusu opomin, pri drugem in naprej       5 KT 
- cev je zavita za več kot 360 stopinj  (po napaki)      5 KT 
- spenjanje cevi na hidrant izven tekmovalnega prostora (po osebi)  10 KT 
- zadnja razvita cev ne doseže cilja, vlečenje že položenih cevi   10 KT 
- odpeta ali polovično speta spojka      20 KT 
- nepravilno odpiranje ventila na hidrantu  

o ni odprt do konca ali do pol obrata manj, odpiranje brez povelja 10 KT 
- oprema tekmovalcev je ostala na tleh (nosilci, čelada, rokavice)  10 KT 
- cevni nosilec odpet pred doseženem mestom za spajanje cevi (po kosu) 10 KT 
- tekmovalec je zahteval »vodo« preden je prečkal ciljno črto   20 KT 
- spenjanje cevi preden je razvita predhodna cev    20 KT 
- tekmovalec nastopa brez IDA oz. ga ne uporablja med vajo,                          100 KT 
- neustrezna dolžina razvitih cevi                100 KT 

 

Po končanem avtoreliju bo razglasitev rezultatov in podelitev pokalov za prva tri mesta in prehodnih pokalov 

v obeh kategorijah – lokacija za razglasitev bo določena naknadno, skupaj z poslanim urnikom nastopov! 

 
ORGANIZATOR VAM TUDI NA LETOŠNJEM RELIJU ŽELI SREČNO VOŽNJO IN VELIKO TEKMOVAL-

NIH UŽITKOV IN ŠPORTNE SREČE! 
 

         
PGD/GD:____________________________________ 

Prijavlja za avtorally GZ Ljubljana, ki bo v soboto, 17.10.2020 v organizaciji sektorja JUG:: 

Kategorija Št. ekip 

GV1, GVV1, GVM  

GVC  

 

Prijave pošljite najkasneje do nedelje, 11.10.2020 do 20,00 ure na naslov tekmovanja@gzl.si – v ponedeljek, 

12.10.2020 boste dobili urnik in razpored nastopov. 

 

                                                                                                                                                     Marko Kopač 

                                                                                                                                             Predsednik komisije                                                                                                     


