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 Vsem gasilskim društvom v GZ Žalec 

 Gasilski zvezi Prebold 
 
 
 
Ste zainteresirani za pridobitev veščin ali pa iščete poligon – progo za svoje društvene 
vaje - treninge oz. želite pridobivati ali preverjati psihofizično kondicijo svojih 
operativnih gasilcev? 
Mogoče se želite pripravljati na GASILSKI IZIV, ki bo  06.09.2014 popoldan v Grižah 
(podrobnejše vabilo še sledi)? 
 
Prostovoljno gasilsko društvo Griže bo v sklopu prireditev krajevnega praznika Griže 
organiziralo Dan odprtih vrat in tekmovanje pod naslovom  
 

GASILSKI IZZIV – ZNANJE – MOČ – POGUM - VZTRAJNOST 
 
po smernicah gasilske tekmovalne discipline FIRE COMBAT /GASILSKI BOJ 
 
Gasilska disciplina Fire Combat (FC), prevedeno kot gasilski boj, je v Sloveniji aktivna šele 
nekaj let in je ena izmed novejših vrst gasilske športne tekmovalne discipline. Tekmovalna 
disciplina od tekmovalne gasilske dvojice zahteva izjemno fizično pripravljenost in boj v 
premagovanju različnih ovir in pri tem doseči medsebojno pomoč, čim hitrejši čas ter čim 
manj kazenskih točk.  
Franc Petek, poveljnik GZ Slovenije je izpostavil pomen tekmovanja za usposobljenost 
gasilcev. “Ravno tekmovanje Fire Combat je tisto tekmovanje, ki naredi najboljšega 
operativca«. Zagotovil je, da bodo tudi na ravni GZ Slovenije spremljali tekmovanje in ga 
podpirali, saj si želijo, da se tekmovanje v bodoče razširi med prostovoljnimi gasilskimi 
društvi. 
 

V ta namen je pri gasilskem domu v Grižah pripravljen poligon – proga.  
 
Proga je sestavljena iz štirih delov: 

1. V prvem delu morajo tekmovalci, opremljeni z gasilsko intervencijsko obleko in 
izolirnimi dihalnimi aparati spenjati gasilske cevi in z njimi premagati ovire kot sta 
visoka stena in rov. Na koncu morata tekmovalca splezati po lestvi na ploščad, 
visoko 6 metrov in nanjo z ročnikom potegniti cev. 
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2. V drugem delu se morata tekmovalca s pomočjo vrvi in reševalnega pasa spusti iz 
stolpa  (izstopiti po lestvi iz stolpa). 

3. V tretjem delu sledi prenos ponesrečenca oziroma lutke. 
4. V četrtem delu morajo tekmovalci razvleči cevovod z ročnikom, ki je poln vode pod 

pritiskom in s curkom zbiti tarčo, oddaljeno 10 metrov.  
 
Poligon - proga je za vsa gasilska društva v GZ Žalec in GZ Prebold na razpolago za 
usposabljanje  oz. priprave na tekmovanje vsak dan od 20.08.2014 do 20.09.2014.  
 
Termine obvezno predhodno uskladite na mobilni številki 041 263 576 - Žiga. 
 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK  l.r.        Edvard KUGLER 
 
 
 
 
Priloga: 

 Pravila tekmovanja FC 


