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ZADEVA: TEKMOVANJE  STAREJŠIH GASILK IN GASILCEV GZ ŽALEC 2017 

 

Obveščamo vas, da bo odpovedano tekmovanje starejših gasilk in gasilcev GZ Žalec izvedeno  

 

v nedeljo, 1. oktobra 2017 v Braslovčah pri gasilskem domu. 
 

Otvoritev tekmovanja bo ob 10:00 uri, na otvoritvi sodelujejo prve tri enote po časovnem 

razporedu. 

 

ČASOVNI RAZPORED 

ŠT.  Komisija A 
Start vaje s 

hidrantom   

1. 10:10 10:20 GRAJSKA  VAS - Ž 

2. 10:20 10:30 KAPLA-PONDOR - Ž 

3. 10:30 10:40 DREŠINJA VAS - M 

4. 10:40 10:50 ZABUKOVICA - M 

5. 10:50 11:00 PONIKVA PRI ŽALCU - M 

6. 11:00 11:10 POLZELA - M 

7. 11:10 11:20 KASAZE-LIBOJE - M 

    

Odjave so možne do 28.9.2017 do 14:00 ure pisno na GZ Žalec! 

 

Tekmovalne enote morajo v primeru sprememb pri ekipi na komisijo A prinesti natisnjen 

prijavni list iz Vulkana in na njem ročno napisane  spremembe. Novi tekmovalec pa mora 

ustrezati vsem pogojem razpisa. 

Za identifikacijo pri komisiji A so obvezne gasilske izkaznice! V kolikor jih člani ne bodo 

imeli, enota tekmuje izven konkurence. V primeru, da je bila izkaznica poslala na GZS v 

izdelavo in je še niste prejeli, velja matični list iz Vulkana, iz katerega je razviden datum 

izdaje izkaznice ter osebni dokument. 

    

Enote najprej opravijo vajo s hidrantom, nato vajo raznoterosti. 

    

Prehrana ne bo organizirana. 
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Opozarjamo vse enote, da morajo v izogib poškodbam in zapletom na komisiji A vsi 

tekmovalci obvezno imeti poleg ostale opreme ustrezno obutev (glej knjižico Pravila 

GŠTD, stran 112 – Tekmovalci morajo biti obuti v škornje ali cestne čevlji iz usnja ali umetne 

mase. Obuvalo mora biti temne barve in tako visoko, da je gleženj zaščiten). 

 

Na zaključku tekmovanja ob razglasitvi rezultatov tekmovanja sodelujejo vse sodelujoče 

gasilske enote, ki so dolžne biti opremljene enako kot so se prijavile komisiji A, brez 

tekmovalnih oznak. Enota, ki bo med prejemniki pokalov in se zaključka ne bo udeležila, 

pokala ne bo prejela. 

Razglasitev rezultatov bo pol ure po zaključku tekmovanja.  

 

Želimo vam dobre tekmovalne rezultate in obilico športne sreče. 

 

Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 

 

Poslano: 

 Naslovnikom po e-pošti 

  

 

    

Poveljnik GZ Žalec:      Predsednik GZ Žalec: 

David KRK l.r.                     Edvard KUGLER  

 

 

 

 

V vednost: 

 Članom poveljstva GZ Žalec 

 Komisiji za tekmovanja GZ Žalec 

 


