
 
 

 

 

 

PRAVILA TEKMOVANJA 

FIRE COMBAT  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 OPREMA TEKMOVALCEV 

 
 Gasilska zaščitna čelada – ščitnik vratu ni obvezen (EN 443), 
 dvodelna gasilska zaščitna obleka (EN 469), 
 gasilske zaščitne rokavice: (EN 659 - negorljivost, EN 1149-1 - antistatika, ISO 811-

vodoodpornost), 
 dvoslojna podkapa - (EN 13911 - koda A/ B2/ C2), 
 gasilski zaščitni škornji (EN 469, EN 15090), 
 pas s sedežnim in prsnim delom (EN 361, EN 358, EN 813), 
 vponka (karabin) z matico ali varovalom (EN 362), 
 vrvna zavora (osmica, enojna vrvna zavora STOP, Gri gri, Reverso…), 
 izolirni dihalni aparat z masko (EN 137) in tlačno posodo (V = min. 6 l). 

 

IZVEDBA VAJE 

 1. del - start ekipe 

 
Oba tekmovalca stojita za startno črto opremljena tako, kot je opisano pod postavko »Oprema 
tekmovalcev« s priključenim pljučnim avtomatom. Na žvižg sodnika s piščalko (povelje se glasi: 
»pripravljena – pozor – žvižg«) tekmovalca pričneta z vajo. Prehiter start ekipe se šteje kot 
napaka. Med seboj spneta vse cevi, eno prosto spojko spneta na ročnik, drugo prosto spojko pa 
na spojko motorne brizgalne. Ta  naloga mora biti opravljena, preden eden izmed tekmovalcev 
premaga prvo oviro - visoko steno. Če se prvi tekmovalec dotakne tal na drugi strani visoke stene 
preden so spete vse cevi in speta spojka na motorno brizgalno, se to šteje kot napaka. 
 
 2. del - visoka stena 

 
Eden od tekmovalcev skupaj s torbico in pritrdilcem preskoči oviro, drugi tekmovalec pa potegne 
C cev z ročnikom skozi odprtino v steni (taraba - slika 1). En meter pred steno je črta, pred katero 
se ročnik ne sme dotakniti tal (v primeru grobega metanja ročnika skozi luknjo v steni, se dosodi 
napaka za metanje orodja, opreme). Potem  tudi drugi tekmovalec preskoči oviro. Pri preskoku si 
lahko tekmovalca medsebojno pomagata. Tekmovalcu, ki gre pomagati sotekmovalcu pri 
preskoku ovire in jo je pred tem sam že uspešno preskočil, le-te ni potrebno ponovno preskočiti.  
 
 3. del - rov 

 
Pred vstopom v rov morata oba tekmovalca obvezno na vse štiri (dotik obeh dlani in obeh kolen s 
tlemi). Pri tem morata paziti, da se z dlanmi ali opremo ne dotakneta ali ne gresta čez črto, ki je na 
začetku rova, drugače se dosodi napaka. Tekmovalca morata skozi rov prenesti (ne vreči) torbico, 
pritrdilec in skozi rov potegniti med seboj spete C cevi z ročnikom (v primeru grobega ravnanja z 
opremo pri prehodu skozi rov se dosodi napaka za metanje orodja, opreme). 
 
 4. del - stolp 

 
Na stolp je pritrjena lestev. Prvi tekmovalec se povzpne po lestvi na stolp. Pri vzpenjanju na stolp 
se mora prijemati z obema rokama za kline (ni potrebno za vsak klin), pri tem pa v dlaneh ne sme 
nositi opreme. Tekmovalec z nogami ne sme spuščati klinov (prvi spodnji klin - opornik, se ne 
šteje). V primeru, da tekmovalec nese v rokah opremo, ali pa z nogami ne gre na vsak klin lestve, 
se dosodi napaka. Na vrhu spusti torbico z delovno vrvjo na tla drugemu tekmovalcu in vrv pritrdi 
na ogrodje stolpa. Drugi tekmovalec na tleh mora pravilno s križnim vozlom navezati ročnik s 
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cevjo (slika 2) in se povzpeti po lestvi. Tudi zanj veljajo enaka pravila za vzpenjanje po lestvi, kot 
za prvega tekmovalca. Ob dvigu navezanega ročnika spodnja zanka nima omejitve, kje je na cevi, 
srednja mora biti med spojko in pipo (zasun), zgornja pa nad pipo (zasunom). Če ne uporabimo 
pravilnega vozla ali pa če se med dvigom snamejo ali premaknejo srednja ali zgornja zanka, se 
dosodi napaka za nepravilno navezavo ročnika. V kolikor se med samo vleko C voda odpne 
katera od C cevi, jo lahko katerikoli tekmovalec ponovno spoji. Do odpete spojke lahko 
tekmovalec prečka vse ovire po zunanji strani. Ko odpeto spojko znova spoji, mora premagati vse 
ovire, ki ga ločijo do stolpa (visoka stena, rov). Na stolp je potrebno potegniti eno celo C cev z 
ročnikom in jo pritrditi za obema spojkama pravilno s cevnim pritrdilcem na ogrodje stolpa (Slika 
3). Mesto za pritrditev mora biti označeno na ogrodju stolpa. Pred robom za spust je na vrhu 
stolpa označen prostor (ali črta), pred katerim si morata tekmovalca pripraviti vrvno zavoro. 
Tekmovalca črte ne smeta prestopiti (razen na znak kvalificirane osebe za vrvno tehniko na 
stolpu). Tekmovalca uporabita za spust na tla vrvno zavoro, katero si pred spustom pripravita 
vsak posebej. Vrv za spust tekmovalca mora biti vidno napeta med sidriščem in osmico (ali drugo 
zavoro, ki si jo je predhodno navezal tekmovalec). Vsakemu tekmovalcu da dovoljenje za spust 
kvalificirana oseba za vrvno tehniko, drugemu tekmovalcu šele takrat, ko se prvi tekmovalec 
odpne in stopi z blazine. Če tekmovalcu pade s stolpa vrvna zavora ali vponka, le-te ne sme več 
uporabiti. Lahko pa uporabi rezervno ali od sotekmovalca (prenos je potem dovoljen samo po vrvi 
za spuščanje).  
Četrti sodnik na stolpu kontrolira pravilnost navezave ročnika (vse tri zanke), ko le-tega 
tekmovalec dvigne na stolp, vpetje cevnega pritrdilca in prestope črte na stolpu pred spustom 
tekmovalca s stolpa. V kolikor tekmovalec narobe vpne (ali sploh ne vpne) vrvno zavoro, lahko 
poskuša ponovno, dokler mu kvalificirana oseba za vrvno tehniko ne potrdi, da je zavora pravilno 
vpeta in mu s tem dovoli spust. Tisti tekmovalci, ki uporabljajo karabin z matico, morajo le-to 
zavrteti do konca. Med spuščanjem ob steni se mora vsak tekmovalec z obema stopaloma vidno 
dotakniti obeh polic (za zmanjšanje hitrosti). 
 
 5. del - lutka 

 
Ob stolpu v prostoru na tleh leži lutka (glava lutke mora biti obrnjena v smeri stolpa), katero 
morata tekmovalca skupaj prenesti v za to določen prostor, ki je označen na poligonu. Lutka mora 
biti po prenosu v celoti v prostoru. Pri tem morata tekmovalca paziti na to, da lutke ne položita 
(pre)grobo na tla, v nasprotnem primeru je napaka. Če se del lutke dotika črte ali sega čez črto 
(gleda se tudi zračna linija) za to določenega prostora, ekipa dobi kazenske točke. Tekmovalca, 
ko sta odložila lutko, lahko položaj lutke še popravljata, a le z rokami, drugače je napaka. 
 
 6. del - vlečenje B cevovoda 

 
Tekmovalca morata raztegniti oziroma potegniti z vodo napolnjen B vod z ročnikom do 
označenega prostora ter zbiti tarčo na oddaljenosti 10 metrov. Če se pri vlečenju B cevovoda 
odpre ročnik, ga je potrebno zapreti, vendar vsako odprtje ročnika šteje kot napaka. Tekmovalec 
pri ročniku lahko le-tega odpre šele takrat, ko sta oba tekmovalca v označenem prostoru in se 
oprijemata vsaj z eno roko B cevovoda. Napaka je tudi takrat, ko prvi tekmovalec medtem, ko 
čaka drugega, odpre ročnik in pri tem ne zbija tarče. Vaja je končana, ko je tarča podrta. V kolikor 
cev poči, imata tekmovalca po odprtju ročnika in nezmožnosti zbitja tarče na voljo dve možnosti: 
 ponavljata vajo, 
 prišteje se jima 3 sekunde na izmerjen čas (od odprtja ročnika). 

 
 
V primeru, da se kateremu od tekmovalcev med izvedbo vaje sname pljučni avtomat z maske, si 
ga mora namestiti nazaj na razdalji dveh metrov, preden nadaljuje z vajo. Neupoštevanje tega 
pomeni diskvalifikacijo ekipe. Prav tako pride do diskvalifikacije ekipe, če kateremu od tekmovalcu 
zmanjka zraka v jeklenki - pisk varnostne piščali. 
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Slika 1: Visoka stena (taraba) Slika 2: Pravilna navezava ročnika

 
Slika 3: Pravilna pritrditev cevi na stolpu s cevnim pritrdilcem 


