
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Štev.:  
 Datum:  7. 5. 2014 
 
 

TEKMOVANJE STARIH ROČNIH IN MOTORNIH BRIZGALN 
SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE 

 

NAČIN OCENJEVANJA: 
 
A. Nepredelanost oz. avtentičnost brizgalne: 

 

 Vijačne sesalne spojke na brizgalni in sesalnih ceveh v izvirniku - (1 vijačenje 4 
točke, max. število točk je 8), (nove spojke 0 točk).  

 Knaust spojke na brizgalni in sesalnih ceveh - (1 spajanje 1 točka, max. število 
točk je 2 ), (nove spojke 0 točk). 

 Uporaba enobatne ročne brizgalne – (2 točki) 
 Zmogljivost ročne brizgalne do 200 l/min - (2 točki), nad 200 l/min – (0 točk) 
 Zmogljivost motorne brizgalne do 600 l/min – (2 točki), nad 600 l/min – (0 točk) 

 
B. Originalnost tekmovalnega orodja: 

 

 Uporaba starih ročnikov (Knaust, Metz) - (za kos 1 točka, max. število točk je 2) 
 Uporaba starega dvojaka ali trojaka - (1 točka) 
 Uporaba vijačnih spojk na tlačnih ceveh - (2 točki na cev, max. število točk je 6) 
 Uporaba Knaust spojk na tlačnih ceveh - (1 točka na cev, max število točk je 3) 
 Prevoz opreme s staro tehniko - (2 točki) 

 Urejen izgled tekmovalnega orodja in opreme - (max. 3 točke) 
 
C. Izvirnost osebne opreme: 

 

 Desetina je oblečena v uniforme iz časa brizgalne - (max. 5 točk) 
 Oblačila desetine prikazujejo etnografsko značilnost kraja - (max. 2 točki) 
 Desetina je oblečena v sivo-zelene uniforme izdelane do leta 1980 - (max. 1 točka) 
 Desetina uporablja stare delovne pase s pripadajočo opremo (sintetični Elanovi 

pasi ne štejejo) - (max. 1 točka) 
 Desetina uporablja stare čelade do 2. svetovne vojne (veljajo tudi avtentično 

obnovljene) - (max 2 točki) 
 Desetina uporablja aluminijaste čelade - (max 1 točka) 
 Uporaba znamenitosti iz gas. preteklosti (trobilo, sablja, svetila) - (max. 3 točke) 

 
D. Prevoz z vprego oz. starim gasilskim vozilom: 

 

 Za enega konja 2 točki – (max. število točk je 4) 
 Za originalno obnovljeno staro gasilsko vozilo izdelave do leta 1960 – (4 točke)  
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E. Povečana sesalna višina brizgalne: 

 

 Vsak cm je 0,03 točke. Sesalna višina se meri od tal do sredine grla. 
 Povprečno starost enote nad 51 let je potrebno vsem članom enote dokazati z 

osebnimi dokumenti. V nasprotnem primeru se dodatnih točk na povprečno starost 
enote ne prizna.  

 Starost ročnih brizgaln ali starih motornih brizgaln bo A komisija ugotavljala na 
osnovi razvidne letnice ali na osnovi arhivskih dokumentov društva. Izhodiščna 
letnica črpalk je 1960, če so črpalke mlajše, sodelovanje na tekmovanju ni možno.  

 Opremo, za katero se odobrijo pozitivne točke pri A komisiji, se mora aktivno 
uporabiti pri nastopu enote. Drugače se točke ne priznajo.  

 Koš je lahko na sesalni cevi, lahko sta dve sesalni cevi.  
 Če spojke niso enake na cevi, se dodatne točke ne upoštevajo.  
 Točke na vprego (konji) se prizna samo tistim društvom, ki so pripeljali svoje 

konje. 
 Staro motorno brizgalno lahko pri ženskih enotah vžge oseba, ki ni član 

nastopajoče enote. 

 V ročni brizgalni ne sme biti vode pred samim nastopom (preverja komisija A in B) 
 

OPREMA ENOTE: 
 
 enota je sestavljena iz 7 do 9 gasilcev,  

 1× stara motorna brizgalna ali stara ročna brizgalna,  
 1× ali 2× sesalna cev ,  
 1× sesalni koš,  
 3× C cev ali 1× B cev in 2× C cev s cevnimi nosilci (dovoljeni so tudi drugi premeri 

cevi pod pogojem, da so le-ti originalne izvedbe),  

 1× dvojak ali trojak,  
 2× ročnik,  
 2× cevni pritrdilec,  

 ključi za spajanje niso obvezni. 
 

IZVEDBA VAJE: 
 
Enota gre na odrejeno mesto. Oprema se postavi v območju pred bazenom v širini 
štirih metrov ter dolžini osmih metrov. Oprema mora biti postavljena kot je označeno 
na skici v razpisu. Enota se postroji poljubno. Razdalja od bazena do ognjene črte je 
29 m. Od ognjene črte do tarč je 8 m za motorne brizgalne, ter 6 m za ročne 
brizgalne. Brizgalna se mora nahajati minimalno 1,5 m od bazena. Razdalja med 
tarčama je 6 m (glej grafični del).  
Kosi opreme ne smejo biti med sabo speti pred začetkom vaje, razen v primeru, ko je 
originalna oprema tako izdelana. Vaja se prične z izvršnim poveljem desetarja ali 
zvočnim signalom in konča, ko so zbite tarče. Vajo se mora izvesti tako, da se črpa 
vodo iz bazena, za kar enota uporabi sesalno cev s sesalnim košem do ročne 
brizgalne ali stare MB. Od ročne brizgalne ali stare MB do dvojaka uporabi enota eno 
C cev ali B cev ali cev drugega premera. Za vsak napad se uporabi enkrat po C cev 
ali cev drugega premera in ročnik. Dovoli se uporaba drugih cevi, v primeru, da so le 
te originalne izvedbe. Potek same vaje je prepuščen enoti. 
 
 
 



KAZENSKE TOČKE: 
 

 Prehiter start enote - (5 točk) 
 Prestop požarne črte, za vsak primer posebej - (10 točk) 
 Manjkajoč cevni nosilec, za vsak primer posebej - (5 točk) 

 Zbijanje tuje tarče, za vsak primer posebej - (10 točk) 
 Ročno zbita tarča, za vsak primer posebej - (20 točk) 

 
 

TOČKOVANJE - STAROST BRIZGALNE 
 

LETO IZDELAVE  ŠTEVILO TOČK  LETO IZDELAVE  ŠTEVILO TOČK  

1960  0  1914  4,6 
1959  0,1  1913  4,7 
1958  0,2  1912  4,8 
1957  0,3  1911  4,9 
1956  0,4  1910  5,0 
1955  0,5  1909  5,1 
1954  0,6  1908  5,2 
1953  0,7 1907  5,3 
1952  0,8 1906  5,4 
1951  0,9  1905  5,5 
1950  1,0 1904  5,6 
1949  1,1  1903  5,7 
1948  1,2 1902  5,8 
1947  1,3 1901  5,9 
1946  1,4 1900  6,0 
1945  1,5 1899  6,1 
1944  1,6 1898  6,2 
1943  1,7 1897  6,3 
1942  1,8 1896  6,4 
1941  1,9 1895  6,5 
1940  2,0 1894  6,6 
1939  2,1 1893  6,7 
1938  2,2 1892  6,8 
1937  2,3 1891  6,9 
1936  2,4 1890  7,0 
1935  2,5 1889  7,1 
1934  2,6 1888  7,2 
1933  2,7 1887  7,3 
1932  2,8 1886  7,4 
1931  2,9 1885  7,5 
1930  3,0 1884  7,6 
1929  3,1 1883  7,7 
1928  3,2 1882  7,7 
1927  3,3 1881  7,8 
1926  3,4 1880  7,9 
1925  3,5 1879  8,0 
1924  3,6 1878  8,1 
1923  3,7 1877  8,2 
1922  3,8 1876  8,3 
1921  3,9 1875  8,4 
1920  4,0 1874  8,5 
1919  4.1 1873  8,6 
1918  4,2 1872  8,7 
1917  4,3 1871  8,8 
1916  4,4 1870  8,9 
1915  4,5 1869  9,0 

 
 



TOČKOVANJE - POVPREČNA STAROST TEKMOVALCEV 
 

POVPREČNA STAROST ENOTE (LET)  ŠTEVILO TOČK  

nad 50 let  0,00  
nad 51 let  0,20  
nad 52 let  0,40  
nad 53 let  0,60  
nad 54 let  0,80  
nad 55 let  1,00  
nad 56 let  1,20  
nad 57 let  1,40  
nad 58 let  1,60  
nad 59 let  1,80  

nad 60 let  2,00  

nad 61 let  2,20  
nad 62 let  2,40  
nad 63 let  2,60  
nad 64 let  2,80  
nad 65 let  3,00  
nad 66 let  3,20  
nad 67 let  3,40  
nad 68 let  3,60  
nad 69 let  3,80  
nad 70 let  4,00  
nad 71 let  4,20  
nad 72 let  4,40  
nad 73 let  4,60  
nad 74 let  4,80  

nad 75 let  5,00  
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