
 

ZADAČE NATJECANJA U PODR. SESVETAMA 06. 05. 2012 
 

 

1. Zadaća- unutarnja navala    

                                                                                       

 Svi pripadnici desetine postrojavaju se u dvije vrste iza označene linije. Zapovjednik desetine 

zapovijeda NAPRIJED nakon što dovede 2 člana opremljena sa izolazijonim aparatom do 

ulaza u objekt(nakon te zapovijedi započinje mjerenje vremena). Dvojica članova koji se 

nalaze u objektu moraju potražiti izlaz iz objekta na drugu stranu punih prepreka.                             
Svi pripadnici desetine se postrojavaju na isto mjesto u stroj, vrijeme se zaustavlja kad se i 

zadnji pripadnik desetine postroji i stane u stav POZOR. za prijevremeni start bilo kojeg 
pripadnika desetine mjeritelj vremena će zapovjediti ponovni start. 
 

 

2. Zadaća – vježba sa hidrantom- postavljanje 2 mlaza vode i jedan mlaz pjene (rušenje 

meta mlazovima vode) 

Svi pripadnici desetine postrojavaju se u dvije vrste iza označene linije. Zapovjednik desetine 

zapovijeda NAPRIJED (nakon te zapovijedi započinje mjerenje vremena). Postavlja se 1 B 

cijev do razdjelnice,  po 1 C cijev za 1 i 2 mlaz, te meñumješalica pjene sa dvije C-cijevi 

(jedna prije, druga poslije meñumješalice) za 3. mlaz. Vježba završava kad su obje mete (1. i 

2. mlaz) srušene ako je do tada postavljen mlaz pjene, ako nije postavljen mlaz pjene, vrijeme 

se zaustavlja kad je mlaz pjene pravilno  postavljen. Nakon vježbe radi se posprema. 

Za prijevremeni start bilo kojeg pripadnika desetine mjeritelj vremena će zapovjediti 
ponovni start. 
 

3. Zadaća – Rušenje čunjeva sa C-cijevima. 

 

Zamišljeno je da su čunjevi osigurači električne struje visokog napona. koje je sa C-cijevi 

potrebno srušiti čunjeve/isključiti osigurače.Vježbu izvode 4 vatrogasca. Dvojica ruše 

čunjeve, a dvojica namataju cijevi. ( Za vježbu se koriste 4 c- cijevi). Zapovjednik desetine 

zapovijeda NAPRIJED (nakon te zapovijedi započinje mjerenje vremena), vrijeme se 

zaustavlja kad se i zadnji čunj sruši. Ako se u vremenu od 5 minuta ne sruši čunj vježba se 

prekida i upisuje 300 bodova (5min).  

Za prijevremeni start bilo kojeg pripadnika desetine mjeritelj vremena će 
zapovjediti ponovni start. 
 
4. Opremanje zaštitnom vatrogasnom odorom 

 

Vježbu izvode 4 vatrogasca. Obučeni su u radnu vatrogasnu odoru, sa zakopčanim 

zatvaračima, te zavezanim cipelama. Zapovjednik desetine zapovijeda NAPRIJED (nakon te 

zapovijedi započinje mjerenje vremena). i 3 vatrogasca se oblače u zaštitnu vatrogasnu odoru 

(kaciga, jakna, hlače, rukavice, opasač, čizme,) te povlače vatrogasnu prugu od 3 ''C'' cijevi 

vježba je gotova kada su svi vatrogasci obučeni u zaštitnu vatrogasnu odoru i povučena 

vatrogasna pruga. Za prijevremeni start bilo kojeg pripadnika desetine mjeritelj vremena 
će zapovjediti ponovni start. 

 

 

 
5. Zadaća – Gašenje požara zapaljivih tekućina 



 

Aparat za gašenje požara je postavljen na startnoj liniji. Zapovjednik desetine zapovijeda 

NAPRIJED (nakon te zapovijedi započinje mjerenje vremena). Izmeñu startne linije i 

požara nalaze se prepreke koje vatrogasac mora izbjeći. Jedan vatrogasac uzima aparat za 

gašenje požara i započinje gašenje. Nakon gašenja požara vrijeme se zaustavlja. Ako se 

požar ne ugasi do kraja, postupak se ponavlja do konačnog gašenja. U ovoj vježbi 

OBAVEZNA je uporaba osobne zaštitne odore, rukavica, čizama, i kacige sa vizirom.  

Za prijevremeni start bilo kojeg pripadnika desetine mjeritelj vremena će zapovjediti 
ponovni start. 
 
6. . Zadaća. Mokra vježba sa navalnim vozilom 

Potrebno je srušiti mete . 

Svi pripadnici desetine postrojavaju se u dvije vrste iza označene linije. Zapovjednik desetine 

zapovijeda NAPRIJED (nakon te zapovijedi započinje mjerenje vremena). Vrijeme se 

zaustavlja kad se sruši i posljednja meta, te se pripadnici sa svom opremom povuku do 

navalnog vozila. Na raspolaganju 2 B cijevi, 3 C cijevi, 2 mlaznice, razdjelnica. 

Nakon vježbe radi se posprema. 

Za prijevremeni start bilo kojeg pripadnika desetine mjeritelj vremena će 
zapovjediti ponovni start. 
 

7. . Zadaća – izrada zečjeg nasipa 

 

Potrebno je izgraditi zečji nasip odreñenih dimenzija sa raspoloživim brojem vreća. Vreće 

moraju biti tako složene da pijesak ne ispada iz njih. Svi pripadnici desetine postrojavaju se u 

dvije vrste iza označene linije. Zapovjednik desetine zapovijeda NAPRIJED (nakon te 

zapovijedi započinje mjerenje vremena). Svi vatrogasci započinju punjenje vreća pijeskom, te 

ih postavljaju na označeno mjesto za zečji nasip. Nakon postavljanja i zadnje vreće u nasip svi 

pripadnici desetine se postrojavaju na isto mjesto u stroj, vrijeme se zaustavlja kad se i zadnji 

pripadnik desetine postroji i stane u stav POZOR.  

Nakon vježbe radi se posprema. Za prijevremeni start bilo kojeg pripadnika desetine 
mjeritelj vremena će zapovjediti ponovni start. 
 

8. Zadaća- mokra vježba sa vatrogasnom pumpom spaja se  „B“ usisni vod 2 mlaza 

 

Potrebno je srušiti mete . Svi pripadnici desetine postrojavaju se u dvije vrste iza označene 

linije. Zapovjednik desetine zapovijeda NAPRIJED (nakon te zapovijedi započinje mjerenje 

vremena). Vrijeme se zaustavlja kad se sruši i posljednja meta. Nakon vježbe radi se 

posprema. Za prijevremeni start bilo kojeg pripadnika desetine mjeritelj vremena će 
zapovjediti ponovni start. 
 

 

9. Zadaća – vježba iznenañenja 

 

10. Zadaća – rješavanje pismenog testa – zaokruživanje točnih odgovora iz povijesti 

Hrvatskog vatrogastva i osnovnih taktičkih situacija i pojmova. Jedan test rješavaju svi 

pripadnici desetine zajednički. 

 

 


