OCENJEVALNI LIST
Kategorija:
Naziv ekipe:
Gasilska organizacija:

Skupna starost:
ID ekipe:
Čas nastopa:

Gasilska zveza:

Taktična mokra vaja
KAZENSKE TOČKE
2. Električni zagon MB

X

3 =

3. Prehiter start

X

5 =

4. Metanje (izpuščanje) spojk (po spoju oz. cevi)

X

5 =

5. Nepravilno odložene rezervne cevi

X

5 =

6. Pozabljena ali izgubljena oprema
- tekmovalec na koncu vaje nima predpisane opreme ali ta leži na tleh (razen
ključ pri strojniku)
- oprema je ostala na svojem mestu
7. Slabo položene tlačne cevi (enkrat na cev)
- cev zavita za več kot 360 stopinj,
- cev položena skrajšano za več kot 2m,
- tlačne cevi so ostale v polžu,
- druga C-cev ostala dvojno položena v spirali,
- druga C-cev ostala vržena na kup,
- spojka druge B-cevi ni v celoti preko linije 41m
8. Vlečenje razvitih cevi

X

5 =

X

5 =

X

5 =

9. Neučinkovito ali slabo položena ventilna vrv (največ enkrat)

X

5 =

10. Nepravilna postavitev tekmovalcev
- tekmovalec ob koncu vaje in do konca ocenjevanja ne stoji tako, kot je
predpisano;
- tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme
11. Nepravilno delo

X

10 =

X

10 =

12.Napačno oziroma nerazumljivo povelje
- važni deli povelja izpuščeni,
- vsebina povelja napačna,
- posamezna povelja niso bila izdana,
- N-1, V-1, izda povelje za vodo s cevnim pritrdilcem ali nosilcem v ustih
13. Nepravilno odprt in zaprt tlačni ventil

X

10 =

X

10 =

14. Govorjenje med delom

X

10 =

15. Neučinkovito vezana vezalna vrv (največ enkrat)

X

10 =

16. Prestop ognjene črte (po skupini)

X

10 =

17. Omejevalec tlaka ni pravilno uporabljen

X

10 =

18. Nepravilno premagana ovira
- tekmovalec ni pravilno vstopil v prostor (za vsakega tekmovalca),
- tekmovalec se ni pravilno vzpenjal po lestvi,
- tekmovalec pri vzpenjanju po lestvi ni pravilno nosil cevi,
- tekmovalec ni pravilno pridrževal lestve,
- tekmovalec ni pripet s karabinom,
- cev ni pripeta s cevnim pritrdilcem,
- ovira ni premagana tako, kot je v opisu vaje,
- padec letve je napaka, če na padec vpliva tekmovalec (ni pomembno kdaj)
19. Nepravilna postavitev gasilnika

X

10 =

X

10 =

20. Nepravilna navezava (po primeru)

X

10 =

21. Razpeta spojka (po spoju)
- po končani vaji spojki odprti ali speti samo z enim zobom,
- napaka ni odpravljena pravilno po opisu vaje
22. Tekmovalci zapustijo mesto ob sesalnem vodu pred poveljem 'Končano' razen V-1 (največ enkrat)

X

20 =

X

20 =

let

23. Tekmovalec zrušil tujo tarčo

X

20 =

Kazenske točke (-):
Dosežen čas (-) elektronsko (s):

ročno (s):

Negativne točke SKUPAJ:
Diskvalifikacija:
- uporabljeno predelano ali popravljeno orodje in oprema oz. ni v skladu s tipizacijo,
- tekmovalci niso podrli tarče (tudi, če jo podrejo z roko),
- ni bilo uporabljeno orodje ali oprema, ki je predpisana v vaji (razen cevni pritrdilec in torbica s cevnimi obvezami),
- tekmovalci ne poskusijo opraviti svoje naloge,
- vaja ni dokončana
- vaja ni dokončana po preteku 5 minut

Predsednik ocenjevalne komisije

Kraj in datum ocenjevanja

Desetar

