
 PGD RADMIRJE 

Radmirje 35, 3333 Ljubno ob Savinji                                                                        TO: 03-13 

              

                           Stran: 1 od 1 

                                                                           

TOČKOVANJE ENOTE IN PRIPADAJOČE OPREME 

 
Sps-spojke sesalne cevi 4 točke za cev na navoj, 1 točka za cev  Knaust, nove spojke                                   

    0 točk 

Spt-spojke tlačne cevi  2 točke za cev na navoj, 1 točka za cev  Knaust, nove spojke                                   

 0 točk 

Če spojke niso enake na cevi, se dodatne točke ne upoštevajo. 

 

Ob-oblačila iz časa brizgalne     max 5 točk,  

      oblačila prikazujejo etnografsko značilnost kraja      2 točki,  

      uniforme izdelane do leta 1980     1 točka 

Izg-urejen izgled  tekmovalnega orodja in opreme  max 3 točke 

 

 

Če-čelade stare (pred vojno)  za enoto 2 točki  

Če-čelade aluminijaste  za enoto 1 točka 

Tr-trobilo, Sa-sablja, Sv-svetila za enoto max 3 točke 

Vp-vprega    za konja 2 točki max 4 točke 

Prevoz opreme s staro tehniko 2 točki 

MB do 600 l/min   2 točki 

MB nad 600 l/min   0 točk 

Stari dvojak ali trojak   1 točka 

Stari pasi s pripadajočo opremo 1 točka 

Stari ročnik (za kos)   1 točka max 2 točki 

Sesalna višina    1m=3 točke 

Enobatne RB    3 točke 

 Povprečno starost enote nad 51 let je potrebno vsem članom enote dokazati z osebnimi 

dokumenti. V nasprotnem primeru se dodatnih točk na povprečno starost enote ne prizna. 

 Starost ročnih brizgaln ali starih motornih brizgaln bo A komisija ugotavljala na osnovi 

razvidne letnice ali na osnovi arhivskih dokumentov društva. Izhodiščna letnica črpalk je 

1960, če so črpalke mlajše, sodelovanje na tekmovanju ni možno. 

 Za opremo, ki se odobrijo pozitivne točke pri A komisiji se mora aktivno uporabiti pri 

nastopu enote. Drugače se točke ne priznajo. 

 Koš je lahko na sesalni cevi, lahko sta dve sesalni cevi. 

 Točke na vprego (konji) se prizna samo tistim društvom, ki so pripeljali svoje konje. 

 

OPREMA ENOTE: 

Enota je sestavljena iz 7 ali 9 gasilcev, 

1× stara motorna brizgalna ali ročna brizgalna, 

1× ali 2× sesalni cevi , 

1× sesalni koš, 

3× C cevi ali 1× B cev in 2× C cev 

dovoljeni so tudi drugi premeri cevi pod pogojem, da so le-ti originalne izvedbe, 

1× dvojak ali trojak, 

2× ročnik, 

ključi za spajanje niso obvezni. 

 
Izdelal: vgč  Jarnovič Marjan      Velja od:23.04.2014    

Podpis:     

       
Kopiranje in prenos tretjim osebam dovoljen samo s soglasjem organizacijskega odbora! 


