Gasilska zveza Jesenice
Cesta maršala Tita 66
4270 Jesenice
e-pošta:gz@gzj.si
spletišče: www.gzj.si

RAZPIS TEKMOVANJA
GZ JESENICE ZA LETO 2018
Vse vaje se izvajajo po knjižici
PRAVILA GASILSKIH IN GASILSKOŠPORTNIH TEKMOVALNIH DISCIPLIN 2013.

I.

PIONIRJI-KE od 7 do 11 let (rojeni 2007 - 2011)





pionirji in pionirke tekmujejo brez kap
tekmovalci morajo imeti na vaji z vedrovko tekmovalno oznako
mentorji naj poskrbijo, da bodo otroci primerno obuti in oblečeni, glede na
vremensko napoved
jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni

1. VAJA Z VEDROVKO ZA PIONIRJE IN PIONIRKE(GŠTD str. 35)
2. RAZNOTEROSTI BREZ OBLAČENJA(GŠTD str. 237, z naslednjo opremo za
izvedbo vaje)
Tekmovalci nastopajo tako, kot jih razporedi mentor oz. desetar in brez
oblačenja.









II.

Spoznavanje gasilskega orodja (sesalni koš, zbiralec, ročnik, cevni nosilec)
Jamborski vozel
Tkalski vozel
Tesarski vozel
Spajanje 1 (ene) C cevi na trojak, brez gredi in prenosa trojaka
Gašenje požara (aparatov se ne prenaša, se ga samo drži)
Spoznavanje gasilskega orodja (trojak, cev, ključ za spajanje, cevni pritrdilec)
Metanje vrvi v krog (3m, vezalna vrv)

MLADINCI-KE od 12 do 16 let (rojeni 2002-2006)





mladinci in mladinke lahko tekmujejo brez čelad, pasov in kap
tekmovalci morajo imeti tekmovalne oznake
mentorji naj poskrbijo, da bodo otroci primerno obuti in oblečeni, glede na
vremensko napoved
jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni

1. VAJA S HIDRANTOM (GŠTD str. 96, suha vaja, tudi s postavitvijo hidrantnega
nastavka, skica postavitve orodja je priloga, samo en spojni ključ)
 Spojni ključ pri vaji ima samo strojnik
 Skica je priloga
 Vaja se oceni na podlagi suhe izvedbe

2. RAZNOTEROSTI BREZ OBLAČENJA (GŠTD str. 237, z naslednjo opremo za
izvedbo vaje)
Tekmovalci nastopajo tako, kot jih razporedi desetar in brez oblačenja.









III.
IV.

Spoznavanje gasilskega orodja (sesalni koš, zbiralec, ročnik, cevni nosilec)
Jamborski vozel
Tkalski vozel
Tesarski vozel
Spajanje 2 (dveh) C cevi in 1 (ene) B cevi na trojak, brez gredi in prenosa
trojaka
Gašenje požara (aparatov se ne prenaša, se ga samo drži)
Spoznavanje gasilskega orodja (trojak, cev, ključ za spajanje, cevni pritrdilec)
Metanje vrvi v krog (5m, vezalna vrv)

ČLANI-CE A starost tekmovalcev dopolnjenih 16 let in več
ČLANI-CE B starost tekmovalcev 30 let in več,
-

za dodatne točke se upošteva starost do 55 let pri članicah, pri članih 63 let

1. VAJA Z MOTORNO BRIZGALNO (GŠTD str. 112)
 Vaja se izvaja na preprogi
2. RAZNOTEROSTI– 9 tekmovalcev (GŠTD str. 237)
Tekmovalci nastopajo tako, kot jih razporedi desetar
OPREMA
 Tekmovalna enota mora biti oblečena enotno – ali v delavnih oblekah ali
kombinezonih.
 Različna barva kombinezonov je dovoljena.
 Tekmovalna enota mora biti opremljena s čelado in delovnim pasom s
karabinom.
 Obuvalo naj bo temne barve, lahko iz usnja ali umetne mase. Priporočljiva je
obutev, oprijemajoča gležnjev. Dovoljeni so tudi cestni čevlji. Športni ali planinski
čevlji so dovoljeni.
 Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni.
 Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako.

V.
VI.

STAREJŠE GASILKE starost tekmovalcev 48 let in več (upošteva
se letnica rojstva)
STAREJŠI GASILCI starost tekmovalcev 58 let in več (upošteva
se letnica rojstva)

1. VAJA S HIDRANTOM – 7 tekmovalcev (GŠTD str. 248)
2. VAJA RAZNOTEROSTI – 7 tekmovalcev (GŠTD str. 268)
Tekmovalci nastopajo tako, kot jih razporedi desetar








Tekmovalna enota mora biti oblečena enotno – ali v delavnih oblekah ali
kombinezonih.
Različna barva kombinezonov je dovoljena.
Tekmovalna enota mora biti opremljena s čelado in delovnim pasom s
karabinom.
Obuvalo naj bo temne barve, lahko iz usnja ali umetne mase. Priporočljiva je
obutev, oprijemajoča gležnjev. Dovoljeni so tudi cestni čevlji. Športni ali planinski
čevlji so dovoljeni.
Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni.
Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako.
Zaradi varnosti se tekmuje brez gredi

KRAJ TEKMOVANJA IN ORGANIZACIJA
Tekmovanje bo v soboto, 6. oktobra 2018 na »placu« na Hrušici.
Za pripravo tekmovalnega prostora z redarsko službo je zadolženo in odgovorno PGD
Hrušica.
Orodje za tekmovanje pripravijo PGD Hrušica, PGD Javorniški Rovt in PGD Zabreznica.
Pričetek tekmovanj:
 pionirji-ke in mladinci – ke - dopoldan
 starejše gasilci – ke
 člani – ce

ob 09:00
ob 12:00
ob 15:00

Na tekmovanju v desetinah lahko nastopajo tudi sodniki, ki bodo sodili na tem
tekmovanju. Čas pričetka in kraj tekmovanja se lahko spremeni, glede na število
prijavljenih ekip ali slabega vremena.
Prijave ekip do 28.9.2018

-pisno na naslov GZ
-po e-pošti: gz@gzj.si
-na telefon: GZ Jesenice

04 583 19 67

Prijave tekmovalnih enot, z imeni tekmovalcev v Vulkan do 5.10.2018.
Zbor za sodnike je ob 8. uri na tekmovalnem prostoru.
Sodniki pred pričetkom tekmovanja sami pregledajo pripravljene proge.
Sodniške ekipe se sestavijo tako, da je predsednik ocenjevalne komisije sodnik, ki ima
opravljeno preverjanje.

Morebitne spremembe in dopolnitve razpisa bodo objavljene naspletišču Gasilske zveze
Jesenice – www.gzj.si

Pom. povelj. za tekmovanja GZ Jesenice
Marko ZUPANČIČ l.r.

Poveljnik GZ Jesenice
Robert PREŠEREN l.r.

