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Datum: 13. 8. 2014 

Vljudno vas vabimo na 
 

JUBILEJNI 20. GASILSKI TURNIR ČLANOV IN ČLANIC  
ZA PREHODNI POKAL »HMELJSKE KOBULE«  

TER 13. MEMORIAL ŽIGA ROŽIČA. 
 

Tekmovanje bo hkrati tudi  
5. tekma v članski ligi GZ Žalec 2014. 

 

Turnir bo potekal v 
 

 soboto, 30. avgusta 2014, od 15.00 ure dalje  
pri gasilskem domu v Braslovčah. 

 

V primeru slabega vremena bo tekmovanje pod kozolcem  
na prireditvenem prostoru. 

 
Tekmovalni program za člane in članice: 

 vaja z motorno brizgalno (knjižica Pravila GŠTD letnik 2013 – stran 112) 

 vaja razvrščanja (knjižica Pravila GŠTD letnik 2013 – stran 281) 
 

Vajo z MB se izvaja dvakrat, upošteva se boljši rezultat. Če bo slabo vreme in bo 
tekmovanje pod kozolcem, se izvaja samo ena vaja. Dodatnih točk na leta ni. Osebna 
oprema po knjižici GŠTD. 
 
Nagrade: 

 prve tri uvrščene ekipe v obeh konkurencah prejmejo pokale za memorial Žiga 
Rožiča v trajno last 

 najboljša moška in ženska ekipa prejmeta za eno leto prehodna pokala »HMELJSKE 
KOBULE«  

 vse sodelujoče enote prejmejo spominsko diplomo 
 
Prijave: 
Predhodne prijave na e-naslov pgd.braslovce@gmail.com ali GSM 041 783 709 
(poveljnik PGD Braslovče). Prijave so možne tudi na dan tekmovanja do 17.00 ure.  
Za vse enote, ki bodo svojo udeležbo na tekmovanju prijavile do četrtka, 28.8.2014, bo 
pripravljen časovni razpored. Ostale enote nastopajo po vrstnem redu prihoda oz. 
prijave pri komisiji A. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Po turnirju za prehodni pokal »Hmeljske kobule« bomo organizirali še  
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Z vami že 114 let 
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6. tekmovanje  
v spajanju sesalnega voda pod žarometi 

za članice in člane 
 
Na tekmovanju lahko sodelujejo samo enote, ki se bodo udeležile tudi turnirja za 
prehodni pokal »Hmeljske kobule«. 
 
Opis vaje in navodila v knjižici Pravila GŠTD letnik 2011 – stran 214. 
 
Dodatna navodila: 

 Tekmuje se v konkurencah članic in članov brez dodatnih točk na leta.  

 Orodje pripravi organizator tekmovanja. 

 Pred pričetkom tekmovanja se bo izvedel žreb nastopa. Vsaka ekipa izvaja vajo 
enkrat. 

 Čas se meri elektronsko in ročno. 
 
Prijave: 

 Prijave za tekmovanje v spajanju sesalnega voda bomo sprejemali pri komisiji A 
do nastopa zadnje enote v vaji z MB.  

 
Nagrade: 

 Najboljše tri enote na tem tekmovanju v obeh konkurencah prejmejo denarne 
nagrade. 

 
Tekmovanje bo v vsakem vremenu.  
 
Vse dodatne informacije lahko dobite na pri poveljniku PGD Braslovče 041-783-709 
(Danijel Pantner). 
 
Razglasitev rezultatov za obe tekmovanji bo najkasneje pol ure po zadnjem 
nastopu v spajanju sesalnega voda. 
 
Vljudno vabljeni  

Na pomoč! 

 
 PGD Braslovče 

 
 


