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Tekmuje se z opremo navedeno v razpisu. Osebno opremo ima vsak tekmovalec svojo. 

Opremo in orodje za izvedbo zagotovi organizator. Od začetka do konca ni dovoljeno odpeti 

smuči (v nasprotnem primeru zaključi s tekmovanjem). Če je odpetje posledica padca, se 

mora tekmovalec zapeti in lahko po želji skupaj s sotekmovalcem nadaljuje. Sotekmovalec 

mora v tem primeru čakati. Enako, če eden izgubi kos opreme – ga mora iti iskat z zapetimi 

smučmi in ga mora sotekmovalec čakati. Govor je dovoljen. 

1. Potrebna oprema in orodje: 

 Dvojno zvita C cev speta s cevnim nosilcem. 

 Ročnik z zasunom. 

 MB. 

 

2. Opis tekmovanja: 

 Hkrati tekmujeta oba tekmovalca. Pred startno črto čakata z zapetimi smučmi 

s »spuščenimi hlačami. Ostala oprema (jakna, rokavice, podkapa, čelada) 

čaka za startno črto. 

 Čas začne teči, ko prvi tekmovalec prečka startno linijo na dovoljenje starterja. 

 Oba takoj zavijeta na določeno mesto in se do konca opremita z zaščitno 

opremo. 

 Nadaljujeta med vratci do določenega mesta in se opremita eden z ročnikom, 

drugi s C cevjo. 

 Nadaljujeta med vratci do določenega mesta, kjer se ustavita. Ta, ki je nosil 

cev, odpne cev (nosilec spravi in ga mora na koncu imeti pri sebi) in poda eno 

spojko drugemu, ki je nosil ročnik. Prvi do konca razvije cev, drugi spne ročnik 

in cev. 

 Ko je cev do konca razvita in spet ročnik s cevjo z razvito cevjo nadaljujeta 

med vratci po progi (prvi drži za ročnik, drugi za zadnjo spojko). 

 Ko prideta do določenega mesta, se prvi prestavi do označene ognjene linije, 

drugi spne prosti konec cevi na MB. Ko je cev speta na MB, gre tekmovalec 

do ognjene linije, prime za ročnik. 

 Tekmuje se v dveh vožnjah (končni rezultat je seštevek obeh časov). 

 

3. Opis posameznih točk: 

a) PRIPRAVA NA STARTU – tekmovalca sta eden za drugim, zapeta imata 

smuči in obutev, hlače so oblečene, a spuščene pod kolena. 

b) OPREMLJANJE Z ZAŠČITNO OPREMO - oba tekmovalca se morata pred 

nadaljevanjem do konca opremiti z določeno zaščitno opremo. 

c) OPREMLJANJE Z GASILSKO OPREMO – vsak svoj kos opreme (poljubno 

kateri kaj) lahko pobereta med vožnjo. Če mu ne uspe, se mora zaustaviti in 

»odštamfati« nazaj, da pobere kos. 

d) RAZVIJANJE IN SPENJANJE – tekmovalca se obvezno ustavita, nadaljujeta 

lahko, ko je cev do konca razvita, ročnik spet in držita vsak svoj konec. 

e) SPENJANJE CEVI NA MB – prvi napadalec se postavi na ognjeno linijo (vsaj 

z eno roko drži ročnik, druga je na cevi), zadnji tekmovalec spne cev na MB, 



potem se premakne do prvega napadalca (tekmovalca), prime z eno roko za 

ročnik, z drugo za cev. ČAS USTAVI SODNIK (na napravi – prekine linijo), ko 

oba držita cev in ročnik. 

 

 

4. Napake – vsaka kazenska točka je ena dodatna sekunda, ki se prišteje k končnemu 

času.  

 

Z.Š. NAPAKA KAZENSKE TOČKE 

1 Vaja ni izvedena, kot je opisana (po primeru) 10 

2 Zgrešena vrata (po primeru) – lahko se vrne in gre 
pravilno mimo vrat – potem ni napaka 

10 

3 Izgubljena ali pozabljena oprema (po primeru) - lahko 
se vrne pobere – potem ni napaka 

5 

4 Tekmovalec med smučanjem izpusti konec razvite 
cevi (ali ročnik) (po primeru) – ni napaka, če se ustavi 
in pobere. 

10 

5 Odpete smuči (če se poizkuša z odpetimi smučmi 
vrniti nazaj do zgrešenih vrat ali pobirati opremo) – NE 
MORE NADALJEVATI VAJE 

KONEC 
TEKMOVANJA 

6 Če pride v cilj brez cevi ali ročnika - NE MORE 
NADALJEVATI VAJE 

KONEC 
TEKMOVANJA 
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