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DODATEK K RAZPISU 
 

GASILSKEGA TEKMOVANJA ZA LETO 2017 
 

KRAJ TEKMOVANJA 
 
Tekmovanje bo potekalo na Brezovici pri Ljubljani in sicer 23.9. pri OŠ Brezovica pri Ljubljani 
za pionirske in mladinske ekipe in 24.9. pri podjetju Špan na Brezovici vhod 2 za člane/ice in 
ekipe starejših gasilcev/k. 
 
PRIJAVE TEKMOVALNIH ENOT 
 
Vse tekmovalne enote se morajo kljub predhodni prijavi na svojo gasilsko zvezo, obvezno 
prijaviti še preko Vulkan-a. 
 
Zaradi čim bolj ažurnih podatkov o tekmovalcih bodo prijave tekmovalnih enot v Vulkan-u 
možne do 21.9. za pionirske in mladinske enote ter 22.9. za članske in veteranske enote. 
 
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 (za članske in veteranske ekipe) in osebni dokument (velja samo za 
občinsko tekmovanje). V primeru zamenjave člana ekipe, mora biti na prijavnem listu to 
ročno popravljeno. 
 
Tekmovalne enote prosimo za točnost pri prijavi na komisiji A in pri posameznih vajah. 
Upoštevati je potrebno čas, ki je na razpolago za posamezno vajo. 
 
OPREMA TEKMOVALNIH ENOT: 
Vsi člani ekipe morajo enotne delovne pasove in zaščitne čelade. Za delovno obleko je 
veljaven tako stari ali novi tip. Enota ne sme uporabljati gasilskih zaščitnih kombinezonov. 
 
Tekmovalne enote članov in članic pri taktični mokri vaji uporabljajo tipizirane gasilske 
zaščitne rokavice ali rokavice, ki so vsaj na spodnji strani usnjene (dlan in spodnja stran 
prstov mora biti usnjena; barva, proizvajalec pa sta lahko znotraj ekipe različna). 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV 
 
Razglasitev rezultatov bo 45 minut po nastopu zadnje tekmovalne enote. V soboto 
predvidoma ob 13.00 uri in v nedeljo predvidoma ob 13.30 uri. 
 
ČASOVNI RAZPORED TEKMOVANJA 
 
Časovni razpored nastopa ekip bo 18. septembra 2017 objavljen na spletni strani Gasilske 
zveze Dolomiti in GZ Brezovica. 

 
Tekmovalni odbor 

  


