OCENJEVALNI LIST
Kategorija:

Skupna starost:

Naziv ekipe:

ID ekipe:

Gasilska organizacija:

Čas nastopa:

Gasilska zveza:

Mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke
KAZENSKE TOČKE
2. Prehiter start

X

5 =

3. Nepravilna postavitev tekmovalcev
- tekmovalci, pred, med in po koncu vaje, ne stojijo na svojih mestih,
- tekmovalec pri ocenjevanju nima dela osebne opreme
4. Napačno oziroma nerazumljivo povelje
- važni deli povelja izpuščeni,
- vsebina povelja napačna,
- posamezna povelja niso bila izdana,
- N-1, V-1, C-1 izda povelje za vodo s cevnim pritrdilcem ali nosilcem v ustih
5. Nepravilno delo ob tlačnem vodu
- odpeta ali polovično speta spojka, ali spojko spnejo tekmovalci, ki za to v opisu
niso predvideni, tudi ko so tarče že padle
6. Slabo položene tlačne cevi
- spojka druge C-tlačne cevi ni preko linije, ki označuje 26m
7. Nepravilno odložene rezervne cevi (za vsako cev)

X

5 =

X

5 =

X

20 =

X

5 =

X

5 =

8. Metanje (izpuščanje) spojk

X

5 =

9. Vlečenje razvitih cevi
- tekmovalec vleče že razvito cev v podolžni smeri po tleh
10. Druge napake pri delu

X

5 =

10.1 Metanje orodja iz roke v roko

X

5 =

10.2 tekmovalec na koncu vaje nima pri sebi predpisane opreme oz. če le-ta leži
pri njem na tleh (razen ključ pri strojniku)
10.3 Govorjenje tekmovalcev med izvedbo vaje

X

5 =

X

5 =

11. Prestop ognjene črte (po skupini)
(tekmovalec je prestopil s celim stopalom ognjeno črto v času zbitja prve ali druge
tarče)
12. Nepravilno delo
- tekmovalci niso izvedli vaje tako, kot predpisano v opisu,
- tekmovalci za izvedbo vaje niso uporabili predpisanega orodja (pritrdilec,
torbica, ključ),
- napake odpravijo tekmovalci, ki za omenjena dela niso predvideni
13. Tekmovalec je zrušil tujo tarčo

X

10 =

X

10 =

X

20 =

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

ročno (s):

Negativne točke SKUPAJ:
Diskvalifikacija:
- po preteku 3. minut vaja ni dokončana,
- uporabljeno predelano ali popravljeno orodje in oprema

Predsednik ocenjevalne komisije

Kraj in datum ocenjevanja

Desetar

let

