
TEKMOVANJE S STARO ROČNO BRIZGALNO 

 

 

 

Navodila in opis nalog posameznega tekmovalca 

Zbor 7 tekmovalcev je oblečenih v gasilsko delovno obleko, z zaščitno čelado in opasačem kpl., na 

določenem mestu. Po znaku sodnika odidejo k določenim nalogam in jih opravijo. 

In sicer, tekmovalec št.: 

1- Odide do mesta kjer je cev z ročnikom. Postavi se pred črto, se pripravi za ciljanje s curkom v 

tarčo in čaka na tekmovalce, da opravijo svoje naloge ter pričnejo črpati vodo. Ko je posoda 

napolnjena, ga na to opozori sodnik. Odloži zaprt ročnik na tla. 

 

2- Odide do mesta kjer opravi navezavo ročnika. Ko to opravi, odide do ročne brizgalne in se 

postavi na svoje mesto ter čaka na povelje za črpanje vode. 

 

3- Odide do mesta, kjer je položena na tla torbica z reševalno vrvjo. Vzame torbico in gre do 

črte, ki označuje mesto za metanje torbice z vrvjo. Prime prosti konec vrvi s karabinom, ter 

torbico vrže v krog. Ko opravi z nalogo gre do ročne brizgalne in čaka povelje za črpanje. 

 

4- Odide do mesta, kjer je razpotegnjena 20m »B« cev in jo dvojno zvije. Ko opravi gre na svoje 

mesto k ročni brizgalni, ter čaka povelje za črpanje. (Tekmovalke 15m »C« cev) 

 

5- in 6 odideta do mesta z vedrovko, katero napolnita z vodo. Tekmovalec št. 5 prime ročnik in 

se postavi pred črto in s curkom vode zbije tarčo. Tekmovalec št 6 pa prične črpati vodo in 

pazi da ne zbija ob tla z vedrovko. Ko zbijeta tarčo odideta do ročne brizgalne, ter počakata 

na povelje za črpanje. 

 

7- Odide do stare brizgalne, kjer se postavi na svoje mesto. Tam počaka do prihoda 

sotekmovalcev. Ko so vsi zbrani poda povelje »VODA«. Takrat pričnejo s sotekmovalci črpati 

vodo, dokler ne dobijo znak za prenehanje. 

Po končani vaji tekmovalec št.1 Skupaj s sodniki pregleda kako uspešno je bila izvedena vaja. 
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