
Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica.  

TEKMOVANJE  

Heavy Rescue Combat Challenge 2020 

 
Tekmovanje HRS je namenjeno operativnim gasilcem, ki bi se radi preizkusili v rokovanju s 

tehničnim orodjem, obenem pa tudi tekmovali med seboj. Tekmovanje bo prvič organizirano 

v Sloveniji v organizaciji PGD Radovljice in FCC Alpe Adria team. Podobno tekmovanje je bilo 

že organizirano v ZDA, pod imenom CUTTERS EDGE, ki je bilo namenjeno gasilskim tehničnim 

enotam.  

 

Tekmovanje bo izvedeno aprila 2020 na HRS. Tekmovališče bo sestavljeno iz več tehničnih 

nalog. Tekmovalca tekmujeta v dvojicah in popolni zaščitni opremi, opremljena z IDA brez 

maske.  

Naloge opravljata v dveh delih pri katerem vsak del opravi eden izmed njiju, razen če je 

drugače določeno: 
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OPIS NALOG 

START 

Tekmovalca stojita na začetku proge in na znak sodnika začneta z izvajanjem nalog. Meri se 

celoten čas tekmovanja, kateremu pa se na koncu prištejejo kazni ali odbitki, kar tvori skupen 

čas tekmovanja. Prezgodnji štart se kaznuje s 5 sekundami pribitka. 

 

1. Naloga: ODPRTINA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE 

Tekmovalca imata na razpolago različno orodje za izdelavo odprtine na maketi strehe. Katero 

orodje izbereta je njuna odločitev, vsak pa mora uporabiti vsaj eno orodje (pribitek 5 sekund). 

Pri tej nalogi je pomembna pravilnost izdelave odprtine, ki je označena z barvami. Rez mora 

biti izveden v zeleni coni(barvi), v nasprotnem primeru se za vsak cm izven zelene cone pripiše 

2 sekundi pribitka. Prvi tekmovalec izreže odprtino, drugi pa izrezan kos odstrani na zato 

določeno mesto (notranjost strehe). Če je izrezan kos odložen na napačno mesto, se pribije 5 

sekund pribitka. Če obe nalogi opravi 1 tekmovalec sam, se to kaznuje s 5 sekundami pribitka. 

Po končani nalogi orodje odložita na mesto kjer sta ga prejela. Napačno odloženo orodje se 

kaznuje s 5 sekundami pribitka na orodje.  

 

2. Naloga: NASILEN VSTOP SKOZI VRATA 

Na razpolago je različno orodje. Katero orodje izbereta tekmovalca je njuna odločitev, vsak pa 

mora uporabiti vsaj eno orodje (pribitek 5 sekund za neuporabo). Pri tej nalogi morata nasilno 

odpreti kovinska vrata, ki so zaprta z dvema različnima varovaloma. Na kakšen način odpreta 

vrata je njuna odločitev, vendar je dovoljen poseg samo na varovalih. Vsako varovalo mora 

odpreti eden, drug mu pri tem lahko pomaga, pri naslednjem pa zamenjata vlogi. Če obe 

varovali odpre 1 tekmovalec se kaznuje s 5 sekundami pribitka. Po končani nalogi orodje 

odložita na mesto kjer sta ga prejela. Če to ne izvedeta je pribitek 5 sekund na orodje. Pribitek 

5 sekund se prišteje tudi v primeru poškodbe vrat.  

 

3. Naloga: HIDRAVLIČNA JAJCA 

Pri tej nalogi imata na voljo vsak eno orodje in po 3 jajca, ki jih morata s pomočjo orodja 

prenesti iz stojala A na stojalo B. Pri tej nalogi ni omejitev se pa za vsako rešeno in 

nepoškodovano jajce odbije 5 sekund pri skupnem času teka. Po opravljeni nalogi, je potrebno 

orodje odložiti na začetno mesto. Kazen je 5 sekund na orodje. 

 

4. Naloga: DVIG BREMENA Z OSEBE 

Gasilca imata na razpolago različno orodje. Katero orodje izbereta je njuna odločitev, vsak pa 

mora uporabiti vsaj eno orodje. Na poškodovancu sloni breme, katerega je potrebno toliko 

dvigniti, da je možno poškodovanca varno izvleči na zato določeno mesto. Po končani nalogi 



Organizator: Prostovoljno gasilsko društvo Radovljica, Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica.  

orodje odložita na mesto kjer sta ga prejela. Napačno odloženo orodje se kaznuje s 5 

sekundami pribitka na orodje. Pribitek 5 sekund se prišteje v primeru, če breme pade nazaj na 

poškodovanca. Če ponesrečenca izvlečeta, ko je breme še na njem, se pribije 15 sekund. 5 

sekund pribitka se šteje če poškodovanec ni izvlečen na zato določeno mesto. 

 

5. Naloga: IZVLEKA POŠKODOVANCA NA VARNO 

Pri tej nalogi eden izmed tekmovalcev, lutko s pravilnim prijemom izvleče na varno – čez ciljno 

črto v dolžini 15m. Pribitek 5 sekund se prišteje v primeru če lutka ni v celoti čez ciljno črto in 

10 sekund za nepravilno držo lutke. Lutko vleče samo 1 od tekmovalcev. Pomoč drugega 

tekmovalca se kaznuje s 10 sekundnim pribitkom. 
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Povzetek kazni 

 

       Prezgodni štart     5 s 

1. ODPRTINA ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE 

Rez izven oznak      2 s / cm 

Nalogo opravi 1 tekmovalec   5 s 

Neuporaba orodja    5 s 

Napačno odložen izrezan del strehe  5 s 

Nepravilno odloženo orodje   5 s / prekršek 

 

2. NASILEN VSTOP SKOZI VRATA 

Poškodba vrat      5s 

Nalogo opravi 1 tekmovalec   5 s 

Neuporaba orodja    5 s 

Nepravilno odloženo orodje   5 s / prekršek 

Napačno odpiranje vrat     Diskvalifikacija 

 

3. HIDRAVLIČNA JAJCA 

Pravilno odloženo jajce     -5 s / jajce 

Nepravilno odloženo orodje   5 s / prekršek 

 

4. DVIG BREMENA Z OSEBE 

Breme pade na ponesrečenca    5 s  

Izvlek ponesrečenca brez dviga bremena  15 s 

Poškodovanec na nepravilnem mestu  5 s 

Nepravilno odloženo orodje   5 s / prekršek 

 

5. IZVLEKA POŠKODOVANCA NA VARNO 

Lutka ni popolnoma čez ciljno črto   5 s 

Nepravilna drža lutke    10 s 

Pomoč drugega tekmovalca   10 s 

 

Diskvalifikacija: 

Nešportno obnašanje 

 Metanje opreme / orodja 

 Nedokončana naloga 

Vrata odprta na drugačen način kot s posegom na varovalih 
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POGOJI TEKMOVANJA in KATEGORIJE 

Tekmovanja se lahko udeležijo vsi polnoletni operativni gasilci prostovoljnih ali poklicnih enot. 

Pri prostovoljnih gasilcih je pogoj opravljen tečaj za operativnega gasilca. Ob prijavi predložijo 

na vpogled izpis iz programa Vulkan  (velja za Slovenijo).  

Tekmovanje se organizira v naslednjih kategorijah:  

1. moške dvojice 

2. ženske dvojice  

3. mešane dvojice  

Starostne kategorije (za posamezno starostno kategorijo morajo biti prijavljene najmanj 3 

tekmovalne dvojice, v nasprotnem primeru se kategorije združijo). Šteje se leto rojstva 

(minimalna starost na dan tekmovanja mora biti 18): 

- kategorija X (18 - 29) 

- kategorija X30 (30 - 39) 

- kategorija X40 (40 - 49) 

- kategorija X50 (50 - 54) 

- kategorija X55 (55 - 60) 

- kategorija X SENIOR (60+)  

 

Prijave potekajo na portalu FCC Slovenija www.fcc-slo.eu – pri prijavi izberite tekmovanje 

HRC 2020. 

Vsi tekmovalci morajo tekmovati v lastni zaščitni opremi. Oprema (čelada, jakna, hlače, 

rokavice in škornji) mora biti uporabna (brez lukenj), primerna za gašenje in v skladu z EN 

standardi. IDA zagotovi organizator. 

Prijavnina znaša 30 EUR in se plača po predračunu (podatki na voljo na portalu pri oddaji 

prijave). Možno plačila prijavnine bo tudi na kraju samem na info shop točki HRS.  

 

http://www.fcc-slo.eu/

