OCENJEVALNI LIST
Kategorija:

Skupna starost:

Naziv ekipe:

ID ekipe:

Gasilska organizacija:

Čas nastopa:

Gasilska zveza:

Vaja s hidrantom - 7 tekmovalcev
KAZENSKE TOČKE
2. Prehiter start

X

5 =

3. Nepravilna postavitev tekmovalcev
- tekm. do konca ocenjevanja ne stoji, kot v opisu vaje predpisano,
- tekm. pri ocenjevanju nima dela opreme
4. Napačno oz nerazumljivo povelje
- važni deli povelja izpuščeni,
- vsebina povelja napačna,
- posamezna povelja niso bila izdana,
- N-1,V-1,V-2 povelje za vodo s cevnim nosilcem ali pritrdilcem v ustih
5. Nepravilno delo pri hidrantu

X

5 =

X

5 =

5.1 Hidrantni nastavek ni pritrjen na hidrant

X

20 =

5.2 Hidr. nast. se da pritrditi še za več kot pol kroga

X

5 =

5.3 Tekm. priklopil B-cev na nepritrjen hidr. nastavek

X

10 =

5.4 Tekm. po priklopu B-cevi privil hidr. nastavek

X

10 =

6.1 Tlačni ventil na trojaku ali hidr. nastavku nepravilno odprt

X

5 =

6.2 Rezervni C-cevi nista pravilno odloženi pri trojaku (za vsako cev)

X

5 =

6.3 Vlečenje razvitih cevi (V-2)

X

5 =

6.4 Metanje, izpuščanje spojk

X

5 =

6.5 Odpeta ali polovično speta spojka

X

20 =

7. Slabo položene tlačne cevi (enkrat na cev)
- cev zvita za več kot 360 stopinj,
- cev položena skrajšano več kot 2m,
- B-cev ima koleno pri hidrantnem nastavku,
- tlačne cevi 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 26m
8. Druge napake pri delu
- metanje orodja iz rok v roke,
- govorjenje tekmovalca med vajo,
- tekmovalec nima predpisane opreme (za vsak kos)
9. Nepravilno delo

X

5 =

X

5 =

X

10 =

6. Nepravilno delo ob cevovodih

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

ročno (s):

Negativne točke SKUPAJ:
Diskvalifikacija:
- uporabljeno orodje ali oprema, ki so jo tekmovalci prinesli s seboj (razen osebne in opreme, ki je po razpisu dovoljena)
- uporabljeno predelano ali popravljeno orodje in oprema,
- zavestno bistveno krajše položen B-tlačni vod s ciljem prihraniti čas

Predsednik ocenjevalne komisije

Kraj in datum ocenjevanja

Desetar

let

