PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
Šešče pri Preboldu
51a
3312 PREBOLD
1920

TRR:
06000-0008409326
DŠ: 99166933
TEL: 035724346

ŠEŠČE
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠEŠČE
RAZPISUJE
GASILSKO TEKMOVANJE
V HITRI MOKRI VAJI
Z 9 GASILCI
IN
S 7 GASILCI »LOSCHANGRIFF«
ZA ŠEŠKI POKAL, KI SE BO ZGODILO V

SOBOTO, 28.7.2012
ZA PIJAČO IN JEDAČO BO POSKBLJENO
Hitra mokra vaja z 9 gasilci – od 15.30 do 16.30 (prijave do 16.00)
OPIS VAJE:
Vsako ekipo sestavlja 9 tekmovalcev, razdelitev del je poljubna. Tekmuje se na čas,
zmaga ekipa, ki v najkrajšem možnem času podre tarčo. Za izvedbo vaje vsaka
tekmovalna enota uporablja svoje orodje, oz. si ga priskrbi sama.
Osebna oprema po pravilniku GZS – brez sekirice.
OPREMA ZA IZVEDBO VAJE:
1x motorna brizgalna
4x A sesalna cev
1x sesalni koš
2x B tlačna cev – 15m Ø75mm
4x C tlačna cev – 15m Ø52mm
1x trojak na ventile
2x navadni ročnik – Ø12mm
1x ventilna vrv
1x vezalna vrv

KAZENSKE TOČKE:
- Čas
1s = 1 točka
- Nepripet ali napol spet koš
10 točk
- Nepravilno/nepravočasno pripeta ventilna vrv 10 točk
- Nepravilno/nepravočasno zvezan sesalni vod
10 točk
- Vlečenje trojaka s cevmi
10 točk
- Zbijanje druge tarče
10 točk
- Prestop ognjene črte
10 točk
- Neporušeni tarči
nedokončana vaja
- Neprimerno obnašanje
diskvalifikacija

NAGRADE:
Prve tri desetine v moški in ženski konkurenci prejmejo pokale v trajno last.

Hitra mokra vaja s 7 gasilci- od 17.00 do 20.30 (prijave do 20.00)
OPIS VAJE:
Vsako ekipo sestavlja 7 tekmovalcev, razdelitev del je poljubna. Tekmuje se na čas,
zmaga ekipa, ki v najkrajšem možnem času podre tarči. Za izvedbo vaje vsaka
tekmovalna enota uporablja svoje orodje, oz. si ga priskrbi sama z izjemo sesalnih cevi.
Osebna oprema po pravilniku GZS-brez sekirice.
Ekipa vso svojo opremo zloži na lesen podstavek velikosti 2x2m, vendar noben kos
opreme ne sme segati čez rob podstavka razen sesalnih cevi.
Organizator priskrbi dve sesalni cevi A dolžine 2,5m.
Zagon motorne brizgalne je poljuben.
OPREMA ZA IZVEDBO VAJE:
1x motorna brizgalna
2x sesalna cev – 2,5m
1x sesalni koš
2x B tlačna cev – 15m Ø 75mm
4x C tlačna cev – 15m Ø 52mm
1x trojak na ventile
2x navadni ročnik – Ø 12mm
KAZENSKE TOČKE:
- Čas
1s = 1 točka
- Nepripet ali napol spet sesalni koš
10 točk
- Vlečenje trojaka s cevmi
10 točk
- Zbijanje druge tarče
10 točk
- Prestop ognjene črte
10 točk
- Neporušeni tarči
nedokončana vaja
- Neprimerno obnašanje
diskvalifikacija

NAGRADE:
Prve tri desetine v moški in ženski konkurenci prejmejo pokale v trajno last.
Ekipe izvajajo vajo po vrstnem redu prijav.
Merjenje časa je elektronsko.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost.
Prijave in vprašanja na kontaktni številki ( 041 279-287 )

Z gasilskim pozdravom
NA POMOČ
poveljnik:
Marjan Siter l.r.

predsednik:
Karli Ožir l.r.

