PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
LOKARJE

DOLE 11
3230 ŠENTJUR
tel.: 03/746 40 10
e-mail: pgd.lokarje@gmail.com
spletna stran: www.pgdlokarje.gz-sentjur.si

___________________________________________________________________________________
Dole, 7. 7. 2014

RAZPIS
PGD Lokarje razpisuje

meddruštveno gasilsko tekmovanje moških in ženskih članskih ekip,
ki bo v soboto, 2. 8. 2014 ob 17:00 uri
pri gasilskem domu v Dolah.

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih tekmovalnih disciplinah:
- Vaja z motorno brizgalno po pravilih CTIF – suha izvedba
- Hitra mokra vaja »LOESCHENGRIFF« s 7 gasilci
Obe tekmovalni disciplini se izvajata in točkujeta ločeno.

Vaja z motorno brizgalno po pravilih CTIF – suha izvedba:
-

Vaja se izvaja in ocenjuje po knjižici Gasilske in gasilsko-športne discipline GZS, letnik 2013.
Dodatne točke na starost tekmovalne enote se ne obračunavajo.
Osebna oprema tekmovalcev mora biti v skladu s predpisi GZS.
Orodje zagotovi organizator.

Nagrade:
- prve tri desetine, v moški in ženski kategoriji, prejmejo pokale v trajno last;
- pokale prejmejo desetine, ki bodo prisotne ob razglasitvi rezultatov;
- ženska ali moška desetina z najboljšim rezultatom v skupnem seštevku obeh kategorij, prejme
prehodni pokal.
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Hitra mokra vaja »LOESHENGRIFF« s 7 gasilci:
Vaja se izvaja po pravilih CTIF za izvedbo vaje »LOESHENGRIFF«. Ekipo sestavlja 7 gasilcev,
razdelitev del pa določi desetar. Na oddaljenosti 9m od startne črte se nahaja lesen podstavek v velikosti
2x2m, na katerem je poljubno nastavljena vsa oprema (ničesar ne sme biti speto). Razen sesalnih cevi
noben del opreme ne sme segati preko lesenega podstavka. Na oddaljenosti 3.5m levo od lesenega
podstavka je pripravljen bazen z vodo. Na oddaljenosti 56m od MB v smeri napada je ognjena črta, ki je
tekmovalec ne sme prestopiti v času zbijanja tarče. Tarči sta oddaljeni 10 m od ognjene črte. Po prihodu
na tekmovalni prostor ekipa pripravi orodje in se postavi za startno črto. Izvedba vaje se prične na povelje
desetarja. Merjenje časa izvedbe vaje je elektronsko.
Oprema potrebna za izvedbo vaje:
- 1 x MB
- 2 x sesalna cev »A« dol. 2.5m (zagotovi organizator)
- 2 x tlačna cev »B« dol. 15m
- 4 x tlačna cev »C« dol. 15m
- 1 x sesalna košara
- 1 x trojak z ventili
- 2 x ročnik z ustnikom premera 12 mm
Osebna oprema tekmovalcev po pravilu GZS!
Točkovanje:
- čas izvedbe vaje
- nepripeta ali na pol speta sesalna košara
- vlečenje trojaka s cevmi ( po tleh )
- prestop ognjene črte
- zbijanje tuje tarče
- porabljena vsa voda iz bazena, preden so zbite tarče
- neprimerno obnašanje desetine

sek.
10 točk
10 točk
10 točk
10 točk
(nedokončana vaja)
(diskvalifikacija)

Nagrade:
- prve tri desetine, v moški in ženski kategoriji, prejmejo pokale v trajno last;
- pokale prejmejo desetine, ki bodo prisotne ob razglasitvi rezultatov;
- ženska ali moška desetina z najboljšim rezultatom v skupnem seštevku obeh kategorij, prejme
prehodni pokal.
Prijave sprejemamo na dan tekmovanja od 17:00 do 19:00 ure.
Razglasitev rezultatov bo opravljena v času 2 uri po končanem tekmovanju.
Dodatne informacije so možne na telefonski številki 041 794 273 – Franc Korenjak.
Po končanem tekmovanju bo sledila gasilska noč z ansamblom Donačka.
VLJUDNO VABLJENI!
Tekmovalni odbor PGD Lokarje

