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RAZPIS 18.  SREČANJA VETERANOV PROSTOVOLJNIH GASILSKIH DRUŠTEV 

GORENJSKE S TEKMOVANJEM IN MEDGENERACIJSKO SREČANJE GASILCEV IN 

GASILK SLOVENIJE 
 

ki bo v soboto, 10. 9. 2016, s pričetkom, ob 14:30 v Stari Fužini v Bohinju. 
 

 

Nastopili bodo: 

- Starejše gasilke  - starost vsake tekmovalke najmanj 50 let (letnik 1965 in starejše) 

- Starejši gasilci - starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let  (letnik 1957 in starejši). 
 

V ekipi sodeluje 5 tekmovalcev. 

Tekmovalne ekipe so lahko sestavljene iz članov več društev, posamezni tekmovalec pa lahko nastopi 

le za eno ekipo. 

 

Tekmovanje bo potekalo v dveh tekmovalnih disciplinah: 

 

1. Vaja s hidrantom 

 

Opis: 

Tekmuje vseh 5 tekmovalcev. Vsak tekmovalec stoji na svoji točki, ki je določena na progi. Ko 

tekmovalec opravi svoje delo, ostane na mestu. Hidrantni nastavek je že pritrjen. 

 

Gasilec 1:  

Spoji na hidrantni nastavek »B« cev, jo povleče do trojaka in spoji s trojakom. 

Ko gasilec 1 spoji trojak z »B« cevjo lahko začneta spajati gasilec 2 in 4. 

Gasilec 2 in 4: 

Gasilec 2 na levi strani spoji »C« cev s trojakom in jo povleče do gasilca 3. 

Gasilec 4 na desni strani spoji »C« cev s trojakom in jo povleče do gasilca 5. 

Gasilec 3 in 5: 

Spojita prejšnjo cev »C« s svojo »C« cevjo in jo povlečeta do ognjene črte. Tam spojita ročnik s 

cevjo ter dvigneta roki, da je vaja končana. Ob dvigu roke morata stati pred ognjeno črto. 

 

Ocenjevanje: 

 

1. Vsaka sekunda izvedbe vaje   1  kazenska točka 

2. Nezapeta spojka – za vsak primer   5 kazenskih točk 

3. Govorjenje tekmovalca – za vsakega tekmovalca   5 kazenskih točk 

4. Tekmovalci 2,3,4 in 5 so predčasno začeli s spajanjem cevi 10 kazenskih točk 

5. Tekmovalec prestopi ognjeno črto – za vsak primer 10 kazenskih točk 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

2. Vaja raznoterosti 

 

Opis: 

Tekmuje vseh 5 tekmovalcev. 

 Metanje cevi  

 Vedrovka (zbijanje tarče) 

 Spajanje cevi na trojak (1B cev in 2 C cevi) 

 Metanje vrvi (iz razdalje 5 metrov v metrski krog) 

 Postavitev hidrantnega nastavka 

 

V vedrovkah je 5 litrov vode. Vaja se prične na povelje sodnika ali piska sodnikove piščalke. Ko tekmovalec 

opravi svoje delo dvigne roko. Vaja je končana, ko zadnji tekmovalec dvigne roko. 

 

Ocenjevanje: 

 

1. Vsaka sekunda izvedbe vaje   1  kazenska točka 

2. Če cev pri metanju skrene iz metrskega pasu 5 kazenskih točk 

3. Če tekmovalec z razpoložljivo vodo ni zrušil tarče 10 kazenskih točk 

4. Spajanje cevi na trojak 5 kazenskih točk 

5. Metanje vrvi  (na 5m v metrski krog) 5 kazenskih točk 

6. Postavitev hidrantnega nastavka – premalo zapet 5 kazenskih točk 

7. Govorjenje tekmovalca – za vsakega tekmovalca 5 kazenskih točk 

 

 

 

SPLOŠNI POGOJI ZA TEKMOVANJE 

 

Startna osnova je 1000 točk, od katerih se odštejejo kazenske točke za napake pri delu, kazenske točke za 

splošne napake in kazenske točke za čas izvedbe posamezne vaje. Dodatnih točk na leta ni. Zmaga ekipa, ki 

doseže največje število točk. 

Orodje za tekmovanje priskrbi gostitelj tekmovanja. 

Tekmovalci morajo biti oblečeni v gasilske delovne obleke, ali enotne majice. 

Če je ekipa mešana se šteje pod starejše gasilce. 

Prve tri uvrščene ekipe bodo prejele pokale.  

 

Vabimo vas, da se srečanja udeležite tudi, če nimate tekmovalne ekipe, ker je po tekmovanju 

družabno srečanje veteranov PGD gorenjskih gasilskih zvez. 

 

Istočasno bo organizirano tudi srečanje veteranov, ki so delovali v organih gorenjskih gasilskih zvez.  

V prilogi pošiljamo še vabilo za  3. Medgeneracijsko srečanje GZS. 

 

Sodniki: vsaka GZ zagotovi dva sodnika (imena sporočite do 2.9.2016  GZ Bled-

Bohinj na el. naslov: gasilska.zveza.bled.bohinj@siol.net ). 

Prijava ekip in udeležencev ter prijave tekmovalnih ekip in veteranov delujočih 

v organih gasilskih zvez pošljite do 2.9.2016 GZ Bled-Bohinj, na elektronski 

naslov gasilska.zveza.bled.bohinj@siol.net. Stroški udeležencev srečanja veteranov bodo 

posredovani z obračunom po gasilskih zvezah na Gorenjskem. 
 

 

Predsednik komisije:                                                                                               Predsednik GZ:       

Peter Mihelčič, NGČ I                                                                                       Jože Derlink, VGČ II                
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