
 

 

 

PGD in PIGD DZ ŠALEŠKE DOLINE 
 
 

 
  Številka: 145/19HB 

  Datum: 14.11.2019 

 

Zadeva: RAZPIS ZA 1. POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA 

VODA ZA POKAL GZ ŠALEŠKE DOLINE 
 
Gasilska zveza Šaleške doline razpisuje 1. pokalno gasilsko tekmovanje v spajanju sesalnega voda za POKAL 
GZ ŠALEŠKE DOLINE. 
 
Tekmovalna disciplina: VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA (Knjižica Pravila Gasilskih in gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin, 2019).  

Tekmovalne kategorije: ČLANI, ČLANICE (dodatne točke na leta se ne upoštevajo).  

Število tekmovanj: organizirana bodo 3 tekmovanja 

Datumi in organizatorji tekmovanj: 

1. 12.1.2020 - PGD Šentilj 
2. 26.1.2020 – PGD Velenje 
3. 9.2.2020 – PGD Škale 
 
Sistem tekmovanj: 
- V primeru da se prijavi 6 ekip ali več, se bodo naredile 2 skupini, oz. se bo sistem prilagajal glede na 

prijavljeno število ekip za posamezno tekmovanje. V vsaki skupini se bodo vse enote pomerile vsaka z 
vsako. Dve najboljši enoti v vsaki skupini se bodo uvrstile naprej v polfinale. 

- V primeru da se prijavi manj kot 6 ekip, se bo upošteval sistem vsak z vsakim. Po nastopu vseh enot bo 
med štirimi najboljšimi enotami iz ženske in moške konkurence opravljen žreb enot, ki se bodo v dvojicah 
po sistemu izločanja pomerile med sabo za najboljša štiri mesta (polfinale in finale) 

- Vsaka enota izvede vajo dvakrat, upošteva se boljši rezultat, dodatne točke za leta se ne upoštevajo; 
- Čas za pripravo orodja je 1 minuta, orodje zagotovi organizator tekmovanja, dovoljene so lastne sesalne 

in ventilne vrvice; 
- Čas izvedbe vaje bo merjen elektronsko (ustavitev ure s tipko na MB) in ročno (sodniki); 
- Povelje za pričetek vaje (»Enote, pripravite se – Pozor – ZDAJ!«) bo izdano preko ozvočenja; 
- Enota mora biti pred A komisijo 20 minut pred startom 
- Če enote  tem času ni na startu, gre v naslednji krog ekipa iz para manjkajoče enote 
- Enote lahko uporabljajo lastne vezalne in ventilne vrvi 
- Za sodelovanje na tekmovanju v SSV mora imeti tekmovalec s seboj veljavno gasilsko izkaznico. 

Preverjanje tekmovalcev se bo izvajalo na komisiji A pred nastopom vsakega kroga. 
- Tekmuje se na eni progi 
- Vrstni red nastopa tekmovalnih enot se bo izvajal po časovnici, ki jo pripravi organizator posameznega 

tekmovanja glede na prijave. 
 



 

Prijave:  
Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju v spajanju sesalnega voda za Pokal 
Gasilske zveze Šaleške doline, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo najkasneje do 20. 12. 2019 (ime enote, 
kategorija, kontaktna oseba - e-naslov, GSM).  
Prijavljene tekmovalne enote se morajo nato prijaviti tudi vsakemu organizatorju pokalnega tekmovanja v 
razpisanem roku organizatorja posameznega pokalnega tekmovanja. 
Organizator pokalnega tekmovanja mora postaviti rok za prijave tekmovalnih enot za posamezno pokalno 
tekmovanje toliko prej, da se lahko pravočasno izdela urnik tekmovanja.  
 
Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati vseh izvedenih 
tekmovanj minus 1 (eden) najslabši rezultat v ciklusu pokalnih tekmovanj.  
Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.  
Tekmovalec lahko v razpisanem tekmovanju tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko nastopi na istem 
tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto.  
Zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov tekmovanja bo najpozneje 30 minut po nastopu zadnje 
tekmovalne enote. 
 
Nagrade:  
Prve tri uvrščene ekipe v moški in ženski konkurenci prejmejo pokale. Najuspešnejše tri ekipe v moški in 
ženski konkurenci prejmejo na zadnjem tekmovanju pokale za skupno uvrstitev in prehodne pokale. 
 
Kotizacija za posamezno tekmovanje na enoto: 25 € 
V ceno kotizacije je všteta malica, pijača in pokali za posamezno tekmovanje. 
Računi za plačilo kotizacije tekmovanja bodo društvom s strani organizatorja tekmovanja izstavljeni v 8 dneh 
po tekmovanju. 
 
 
         Poveljnik GZ Šaleške doline: 
         Aleksander OSETIČ 


