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VABIMO VAS NA 
  

6. GASILSKO TEKMOVANJE 

S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI BRIZGALNAMI 

in hkrati 

ligaško tekmovanje za pokal SAVINJSKO -ŠALEŠKE REGIJE  
v  moški in ženski kategoriji. 

 

TEKMOVANJE BO V SOBOTO, 5. AVGUSTA 2017, S PRIČETKOM OB 17. URI PRED 
GASILSKIM DOMOM V BRASLOVČAH. 

 
Tekmovanja se lahko udeležijo enote, katerih ročne in motorne brizgalne so stare več kot 50 let. 
Tekmuje 7 ali 9  tekmovalcev. Vaja je mokra z dvema napadalnima skupinama z zbijanjem tarč. Enote 
tekmujejo o vrstnem redu prihoda na tekmovanje. 
 
Za izvedbo vaje potrebujete naslednje orodje: eno ali dve sesalni cevi s košem, eno B ali C cev do trojaka ali 
dvojaka dvojno zvito s cevnimi nosilci, za vsako napadalno skupino eno C cev, dvojno zvito s cevnimi nosilci in 
ročnikom, dovoli se uporaba tudi drugih premerov cevi in ročnikov pod pogojem, da so le ti originalne izvedbe. 
Pri ocenjevanju se upoštevajo: čas vaje, točke za starost brizgalne, konjska vprega, originalnost tekmovalnega 
orodja, izvirnost osebne opreme, točke za povečano sesalno višino ter točke za povprečno starost desetine. 
Tekmovalci morajo s seboj obvezno imeti gasilske izkaznice oz. matični list, izpisan iz Vulkana, in osebni 
dokument. Letnice se preverjajo!  
Negativne točke si lahko pridobite s: prehitrim startom, z zbijanjem tuje tarče, s prestopom požarne črte in z 
izgubljenimi cevnimi nosilci. 
 

Tekmovanje bo potekalo po razpisu in pravilih ligaškega tekmovanja Savinjsko-Šaleške regije, ki je 
objavljen na spletni strani GZ Žalec http://www.gz-zalec.org/pokalno-tekmovanje-stare-brizgalne-
sscaronr.html. Tekmovanje vodi tekmovalni odbor. 
 
NAGRADE:  PRVE TRI ENOTE V MOŠKI IN ŽENSKI KATEGORIJI PREJMEJO POKALE V TRAJNO LAST, VSE 
EKIPE PA PREJMEJO SPOMINSKE DIPLOME.  
 
PROSIMO, DA ENOTE ZARADI LAŽJE ORGANIZACIJE PRIJAVITE SVOJO UDELEŽBO NAJKASNEJE DO 
3.8.2016 na e-naslov  pgd.braslovce@gmail.com, GSM  041 783 709 (Danijel Pantner) ali 041 783 896 
(Rudi Sedovšek). Prijave sprejemamo tudi na dan tekmovanja do 18:00 ure. Na navedenih tel. 
številkah dobite tudi vse dodatne informacije. 
 
Prijazno vabljeni na tekmovanje v Braslovče. 
 
POZDRAVLJAMO VAS Z GASILSKIM POZDRAVOM NA POMOČ!    
PGD  Braslovče 

1900     -     2017 

Z vami že 117 let 
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