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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LATKOVA VAS
RAZPISUJE
Tekmovanje gasilskih enot za XX. MEMORIAL DRAGA GAJŠKA v ženski in moški konkurenci.
Tekmovanje bo potekalo v SOBOTO, 11. AVGUSTA 2018 s pričetkom ob 2000 uri v ŠPORTNEM
PARKU LATKOVA VAS (Schiedel).
Tekmovalni program
Hitrostna mokra vaja »LÖSCHANGRIFF« po pravilih CTIF s 7. gasilci.
Nagrade
Prve tri ekipe v ženski in moški konkurenci prejmejo pokale v trajno last. Prvi ekipi v ženski in moški
konkurenci z najboljšim časom pa prejmeta prehodni pokal za memorial Draga Gajška za obdobje
enega leta.
Seštevek mokre vaje z 9 gasilci in Hitrostne mokre vaje »LÖSCHANGRIFF« po pravilih CTIF s 7.
gasilci, se šteje za posebne nagrade za prve tri uvrščene ekipe v ženski in moški kategoriji.
Za posebne nagrade se je potrebno prijaviti ob prijavi za mokro vajo 9 gasilcov, kasnejša prijava nebo
mogoča.
Prijave
Sprejema PGD na dan tekmovanja po vrstnem redu prihodov. Prijave tekmovalnih enot so možne pri
sodniški komisiji do vključno 2130 ure.
Tekmovalne enote uporabljajo lastno opremo in orodje. Vsak tekmuje na lastno odgovornost.
Dodatne informacije dobite pri poveljniku PGD Latkova vas, Nejcu Haladeju na GSM 031/818 853.
Za pijačo in jedačo bodo poskrbeli domači gasilci, zabavala vas bo SKUPINA ZAKA'PA NE.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Tekmovalni odbor
PGD Latkov vas
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Opis vaje
Tekmovalno enoto sestavlja 7 tekmovalcev, ki si med saboj poljubno razdelijo delo. Tekmuje se na čas.
Zmaga ekipa, ki v najkrajšem času podre tarči. Osebna oprema je po predpisih GZ Slovenije (brez
sekirce in karabinov). Tekmovalci si opremo postavijo na lesen postavek velikosti 2x2 v odaljenosti 9m
od štartne črte.
Organizator priskrbi dve sesalni cevi »A« dolžine 2,5 m.
Vžig motorne brizgalne je POLJUBEN.

Potrebna oprema:
➢ motorna brizgalna (poljubno)
➢ 2 x tlačna cev »B« – 75mm in dolžine 15m
➢ 4 x tlačna cev »C« – 52mm in dolžine 15m
➢ trojak na ventile
➢ sesalni koš
➢ 2 x ročnik z ustnikom – 12mm
Po prihodu na tekmovalni prostor ima ekipa 5min časa za pripravo orodja. Vajo pričnejo na lastno
povelje. Merjenje časa je elektronsko.
Na oddaljenosti 4m od lesenega podstavka je postavljen bazen z vodo. Na oddaljenosti 70m v smeri
napada od MB je črta, ki je tekmovalec ne sme prestopiti.
Kazenske točke:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

nepripet ali napol spet sesalni koš
vlečenje trojaka s cevmi
zbijanje tuje tarče
prestop ognjene črte
tarči nista porušeni – zbiti
neprimerno obnašanje

10 sekund
10 sekund
10 sekund
10 sekund
nedokončana vaja
diskvalifikacija

TEKMOVALNE ENOTE UPORABLJAJO LASTNO OPREMO IN ORODJE. VSAK TEKMUJE
NA LASTNO ODGOVORNOST!

