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GASILSKA ZVEZA GORENJSKE 

Bleiweisova cesta 34,   

4000 Kranj                 

 

 

Št.: SSV-001/2016 

Datum: 31. oktober 2016   

 

R A Z P I S 

Gasilska zveza Gorenjske razpisuje  

1. POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA  

za prehodni pokal Gasilske zveze Gorenjske za leto 2016/17. 
  

Tekmovalna disciplina: VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA   

(Knjižica Pravila Gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, 2013).  

  

Tekmovalni kategoriji: ČLANI, ČLANICE (dodatne točke na leta se ne upoštevajo).    

 

Na posameznih pokalnih tekmovanjih se bo tekmovalo po sistemu izpadanja, na eni oziroma dveh 

vzporednih progah. Pred začetkom tekmovanja se bo izvedel žreb parov. Vsaka ekipa dela vajo 

dvakrat. Upošteva se najboljši rezultat vaje. 

 

V letu 2016/17 bo izvedenih 5 (pet) pokalnih tekmovanj v različnih krajih na Gorenjskem. Organizator 

mora imeti na pokalno tekmovanje prijavljeno tudi svojo tekmovalno enoto. Pokalno tekmovanje 

sestavljajo naslednja tekmovanja: 

 

Termini in organizatorji: 

1.Termin: 19.11.2016 - PGD Komenda (GOSTUJOČ ORGANIZATOR) 

2.Termin: 26.11.2016 - PGD Sovodenj 

3.Termin: 10.12.2016 - PGD Naklo 

4.Termin: 14.1.2017 – PGD Begunje 

5.Termin: 18.2.2017 - PGD Zalog pri Cerkljah 

 

Prijavljene tekmovalne enote se morajo po objavi razpisov posameznih organizatorjev pisno prijaviti 

tudi vsakemu organizatorju pokalnega tekmovanja v razpisanem roku. 

 

Tekmovanje bo izvedeno v skladu s Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe 

prostovoljnih gasilcev, Pravili gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin in Navodili za izvedbo 

pokalnega tekmovanja. 

 

Na posameznem tekmovanju lahko tekmujejo tudi enote, ki niso prijavljene v pokal Gorenjske regije, 

vendar se njihov rezultat s posamezne tekme ne upošteva v skupnem seštevku pokalnega 

tekmovanja. Na tekmovanju lahko sodelujejo tudi ekipe izven Gorenjske regije, vendar se njihov 

rezultat upošteva le za posamezno tekmo (izjema PGD Komenda – organizator).  
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Organizator pokalnega tekmovanja je dolžan tekmovanje organizirati na primernem prostoru, ki 

omogoča postavitev najmanj ene tekmovalne proge po opisu v knjižici »Pravila gasilskih in gasilsko 

športnih tekmovalnih disciplin 2013«, merjenje časa pa je elektronsko.  

 

Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati vseh izvedenih 

tekmovanj minus 1 (eden) najslabši rezultat v ciklusu pokalnih tekmovanj. 

 

Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko 

nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto. 

 

Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih. 

 

Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju v spajanju sesalnega voda 

za Pokal Gasilske zveze Gorenjska 2016/17, se morajo prijaviti najkasneje do 16.11.2016 (ime enote, 

kategorija, kontaktna oseba - e-naslov, gsm) na naslov: ssv.gorenjska@gmail.com. 

 

 

 Za morebitna vprašanja smo vam na voljo: 

 

☎ Miha Škrabar 00386 40 743 231 

 Jure Škrabar 00386 40 971 272 

✉  ssv.gorenjska@gmail.com 

  pgd.zalogpricerkljah@gmail.com 
 

 

 

 

 

                Gasilska zveza Gorenjske 

Poveljnik: Milan Dubravac VGČ II 
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