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DODATEK K RAZPISU 
 

GASILSKEGA TEKMOVANJA ZA LETO 2012 
 
KRAJ TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo potekalo v Zalogu nad Polhovim Gradcem. 
 
PRIJAVE TEKMOVALNIH ENOT 
 
Vse tekmovalne enote se morajo kljub predhodni prijavi na svojo gasilsko zvezo, obvezno prijaviti 
še preko Vulkan-a. 
 
Zaradi �im bolj ažurnih podatkov o tekmovalcih bodo prijave tekmovalnih enot v Vulkan-u možne 
od 04. do 18. septembra 2012 pod oznako: Mladinsko gasilsko tekmovanje 2012 in �lansko 
gasilsko tekmovanje 2012 
 
Zelo pomembno je, da izberete pravo kategorijo in prijavite tekmovalce, ki bodo na tekmovanju res 
tekmovali. Izjemoma bodo možne menjave tekmovalcev na komisiji A. 
 
Tekmovalne enote morajo na komisijo A prinesti natisnjen prijavni list iz Vulkan-a ter knjižico 
pionirja oz. mladinca (staro ali novo – za pionirske in mladinske ekipe) oz. gasilsko izkaznico ali 
izpis iz Vulkan-a, kjer je razvidno, da je bila vložena zahteva za izdajo gasilske izkaznice na 
Gasilski zvezi Slovenije (za �lanske in veteranske ekipe). V primeru zamenjave �lana ekipe, mora 
biti na prijavnem listu to ro�no popravljeno. 
 
Vsi �lani ekipe morajo imeti enotne delovne pasove in zaš�itne �elade.  
 
Tekmovalne enote prosimo za to�nost pri prijavi na komisiji A in pri posameznih vajah. Upoštevati 
je potrebno �as, ki je na razpolago za posamezno vajo.  
 
TEKMOVALNE DISCIPLINE 
 
MLADINCI, MLADINKE – pri vaji s hidrantom se bodo poleg napak, ki so opisane pri vaji, dodatno 
ocenjevale še naslednje napake: 
- slabo položene tla�ne cevi 

- cev je zavita za ve� kot 3600 

- cev ima koleno pri hidrantu 
- tla�ne cevi so ostale v polžu  
- druga C-cev je ostala dvojno položena v spirali 
- druga C-cev je ostala vržena na kup 

5 negativnih to�k 

 
�LANI, �LANICE – vaja z MB je opisana v knjižici GŠTD 2011 na strani 112 in ne na strani 80, 
kot je napisano v razpisu. 
 
STAREJŠI GASILCI, GASILKE – opis vaje s hidrantom za 7 tekmovalcev je v knjižici GŠTD 2011 
na strani 248 in ne strani 166 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV 
 
Razglasitev rezultatov bo 45 minut po nastopu zadnje tekmovalne enote. 



�ASOVNI RAZPORED TEKMOVANJA 
 
�asovni razpored nastopa ekip bo 17. septembra 2012 objavljen na spletni strani Gasilske zveze 
Dolomiti www.gasilskazveza-dolomiti.si. 
 
 

Predsednik tekmovalnega odbora 
 Boštjan Marinko 

 


