20. OBČINSKO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI » 2019«
ŽALNA, 18.5.2019

NAVODILA ZA SODNIKE IN TEKMOVALCE
DNEVNI RED TEKMOVANJA:
7.30 ZBOR SODNIKOV
8.00 ZAČETEK ZBIRANJA PRIJAV EKIPA NA KOMISIJI A
8.15 OTVORITEV TEKMOVANJA
8.30 PRIČETEK TEKMOVANJA
9.00 START PRVE EKIPE NA PROGO
13.00 PREDVIDEN ZAKLJUČEK Z RAZGLASITVIJO REZULTATOV

Prvih deset (15) ekip po časovnici se prijavi pri komisiji A pred otvoritvijo tekmovanja
(POT). V primeru dežja in po končanem nastopu se ekipe lahko odpelje domov, vendar mora
na razglasitvi biti prisoten vsaj eden predstavnik društva! Zadnjih 10 ekip po startni listi mora
biti prisotna na razglasitvi.

KOMISIJA A, OTVORITEV TEKMOVANJA, VAJA IZVEN PROGE
(VEDROVKA OZ. POSTAVITEV ORODJA) IN ZAKLJUČEK
TEKMOVANJA BO NA IGRIŠČU PRI OŠ ŽALNA.
KO EKIPA OPRAVI VAJO IZVEN PROGE (VEDROVKO OZ.
POSTAVITEV ORODJA), SE TAKOJ ODPRAVI PROTI PGD ŽALNA,
KJER JE START.
KOMISIJA B, START IN CILJ SO PRI PGD ŽALNA.
PARKIRIŠČE ZA VSA VOZILA JE ZAGOTOVLJEN PRI OŠ ŽALNA.

POMEMBNO!!
1. Hoja po železniških tirih ter prečkanje le-teh je STROGO PREPOVEDANO!!!! Na karti bo
to označeno z rdečo barvo. Dovoljena je uporaba podvozov pod progo ter z zapornicami
varovan prehod čez progo.
2. Tudi nekateri deli cest in poti bodo označeni z rdečo, kar pomeni, da bodo ZAPRTE!!!
3. Ograde okoli pašnikov bodo pod električno napetostjo, zato je njihovo prečkanje
odsvetovano.
4. Ker ponekod vreme ni omogočalo košnje, lastniki travnikov prosijo, naj se ne hodi po travi
in naj se te površine obidejo!!!
5. Opozarjamo, da so tekmovalci pri uporabi glavne ceste DOLŽNI UPOŠTEVATI CESTNO
PROMETNE PREDPISE.
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VRSTNI RED KONTROLNIH TOČK PO KATEGORIJAH:
PIONIRJI
KT 0
Vaja z vedrovko
KT 1
Topografski znaki
KT 2
Mrtva točka
KT 3
Štafetno vezanje vozlov
KT 4
Praktične vaje iz orientacije
KT 5
Mrtva točka
MLADINCI
KT 0
Vaja z vedrovko
KT 1
Štafetno spajanje cevi na trojak
KT 2
Štafetno vezanje vozlov
KT 3
Praktične vaje iz orientacije
KT 4
Mrtva točka
KT 5
Mrtva točka
KT 6
Hitro zvijanje cevi
KT 7
Topografski znaki
GASILCI PRIPRAVNIKI
KT 0
Postavitev orodja za vajo z MB
KT 1
“V napad”
KT 2
Štafetna navezava orodja
KT 3
Praktične vaje iz orientacije
KT 4
Mrtva točka
KT 5
Hitro zvijanje cevi
KT 6
Mrtva točka
KT 7
Topografski znaki

POSEBNA NAVODILA IN OBVESTILA ZA EKIPA:








Vsaka ekipa je sestavljena iz 3 članov. V kategoriji pionirji/ke lahko nastopajo 4 člani,
vendar na točki vajo opravljajo samo 3 člani. V primeru uvrstitve na regijsko tekmovanje,
lahko v ekipi nastopajo samo 3 člani.
Člane pionirskih ekip obvezno spremlja mentor, ki je vpisan na prijavnem listu.
Mentor lahko spremlja samo eno ekipo, vendar hkrati ne more biti tekmovalec na
istem tekmovanju. Če pride na sami prijavi pri A komisiji do spremembe, mora
ekipa to spremembo obvezno sporočiti (npr. zamenjava mentorja).
Pri Vaji z vedrovko mentor lahko pomaga ekipi pripraviti opremo in orodje, pri ostalih
vajah si tekmovalci opremo in orodje pripravijo sami.
V ekipi treh je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za
posamezno kategorijo!
Na komisiji A se ekipe prijavijo s pravilno in v celoti izpolnjeno prijavnico, ki jo
natisnejo iz Vulkana. Identificirajo se z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko
ali gasilsko izkaznico.
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Ekipe lahko imajo kompas (za občinsko orientacijo je kompas zaželjen, ob uvrstitvi na
regijsko tekmovanje pa mora ekipa imeti lasten kompas).
Tekmovalci (pri pionirjih tudi mentor) so lahko oblečeni v športna oblačila. Obutev in
oblačila pa naj bodo primerna vremenu in terenu (gozd).
Vsaka ekipa naj ima mobilni telefon za kontakt z mentorjem – v primeru, da ekipa
odstopi, je dolžna opozoriti mentorja, le-ta pa komisijo B.
Obvezna je zdravstvena izkaznica.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu.

POSEBNA NAVODILA IN OBVESTILA ZA SODNIKE:
Vsi sodniki morajo:
 Imeti štoparice, radijsko postajo in mobilni telefon, kemični svinčnik, ter uro ali mobilni
telefon za beleženje časov prihoda in odhoda
 Morajo poznati pravila in točkovanje za vajo, na katero so določeni.
 Obvezna je delovna obleka (z delovno srajco ali majico temnejše barve)
 Zbor sodnikov je ob 7.30 v PGD Žalna, nato se skupaj odpravimo proti šoli, kjer bo
otvoritev tekmovanja in vaja izven proge.

MRTVI ČAS:
Ko ekipa prispe (ko zadnji tekmovalec pride do mize) na kontrolno točko, se v razpredelnico
zabeleži čas prihoda (ura, minuta). Ko ekipa opravi vajo in podpiše ocenjevalni list se
zabeleži čas odhoda (ura, minuta).
Kakršno koli postajanje na kontrolnih točka (počivanje, pitje vode… se ne sme šteti v mrtvi
čas!!! V mrtvi čas se upošteva zgolj prihod ekipe na kontrolno točko, njeno morebitno čakanje
na pripravo za vajo ter izvedba vaje).

Kakršno koli usmerjanje ekip po progi je strogo prepovedano!!!
OCENJEVANJE VAJ:
Sodniki naj bodo ZELO DOBRO seznanjeni z vajami. Podrobno naj poznajo Pravila in
točkovanje za izvedbo vaj v orientaciji ter pravila GŠTD. Prav tako morajo biti seznanjeni s
posebnimi navodili za sodnike, ki so priloga razpisu!
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Za izvedbo orientacije velja razpis, pravila in navodila, ki jih je izdal Mladinski svet pri
Gasilski zvezi Slovenije in Mladinska komisija pri Gasilski zvezi Grosuplje (Razpis in
Pravila in točkovanje ter ostale priloge)!

Z gasilskimi pozdravi!
Predsednik MK GZ Grosuplje
Marko Katern, l.r.

