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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGORJE IZ
APAŠKE DOLINE
Podgorje 9b, 9253 Apače
Tel.:051315567-Milan Belec; 041346757-Miran Ramoveš. Mail: pgdpodgorje@gzradgona.si
Davčna številka: 52601196
Matična številka: 520366000
TRR: 02341- 0016923245
http://www.gzradgona.si/pgdpodgorje
POMURSKI REGIJSKI GASILSKI SVET
IN

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PODGORJE IZ APAŠKE DOLINE
RAZ PI S U J E
2. srečanje in tekmovanje gasilskih veterank in veteranov Pomurja
Srečanje in tekmovanje bo potekalo v soboto, 20.8.2011 pri gasilskem domu v
Podgorju s pričetkom ob 14.00 uri.
Tekmovalni disciplini:
1. Mokra vaja – zbijanje tarče z ročno brizgalno (opis vaje je v PRILOGI A)
2. Polaganje cevovoda (opis vaje je v PRILOGI B)
Tekmovanje bo izvedeno po postopku in pravilih, ki so vam priloženi v prilogah.
Tekmovalci ne potrebujejo posebne opreme za tekmovanje,spominske majice prejmejo
pri A-komisiji s katerimi lahko tekmujejo.
Kategorije:
Veteranke-46 let naprej
Veterani-56 let naprej
Gosti-56let naprej veterani,46 let naprej veteranke
Nagrade:
o Pokal za tri najboljše ekipe veterank,veteranov in gostov.
o Spominske diplome za vse udeležene ekipe

Prijave:
Ekipe, ki se bodo udeležile tekmovanja, se naj prijavijo do torka 16.8.2011 (prijavnica je v
PRILOGI C), na naslov PGD Podgorje, Podgorje 9b, 9253 APAČE ali na zgoraj navedeni
telefonski številki, oziroma v kolikor je le možno na elektronski naslov.
Prosimo ekipe, da ob prijavi nakažejo po 10 € na tekmovalca na TRR: 02341- 0016923245
(NLB). V ceno je vključena hrana, pijača ter spominska majica.
Udeležba na srečanju oz. tekmovanju je na lastno odgovornost.
Med in po tekmovanju pa vas bo zabaval »Duo nostalgija«, potekal bo tudi bogat srečelov, v
popoldanskih in večernih urah pa bo potekala vrtna veselica.
Ne pozabite, da glavni namen srečanja ni tekmovanja temveč sodelovanje ter druženje med
gasilci. Srečanja se lahko udeležijo vsi starejši gasilci in gasilke ni pa potrebno tekmovati.
TEKMOVALNI ODBOR

MOKRA VAJA – ZBIJANJE TARČE Z BRIZGALNO

PRILOGA A

Tekmovalna enota šteje 9 tekmovalcev. Postrojijo se ob orodišču. Po povelju desetarja: »V
ogenj v napad«, stečejo v orodišče in se postavijo ob brizgalni, jo opremijo z rudom in
branovleki, ter čim hitreje odpeljejo k vodi. Tam odvzamejo rud ,katerega položijo pod
črpalko in branovleke ,katere namestijo pod kolesa spredaj , jo opremijo s sesalnim vodom in
tlačno cevjo. Nato desetar izda povelje: »Črpalci na svoja mesta!«, in še: »Odpri tok!«. Voda
se črpa, dokler se ne podre tarča,takrat se tudi zaključi vaja. »Meri se čas vaje !«. Vaja je
ocenjena s 500 točkami od katerih se odbijajo čas in napake. Upoštevajo se tudi točke na
starost tekmovalcev. Prestop preko črte pomeni 5 kazenskih točk.
Vsaka tekmovalna enota pospravi črpalko v orodišče pred pričetkom vaje.
ČRPALKA V GARAŽI

ČRPALKA V NAPADU:

PRILOGA B
POLAGANJE CEVOVODA
Ekipa nastopi z 9 tekmovalci. Desetar prižene desetino pred teren, kjer se bo polagal cevovod.
Desetar ima rdečo zastavico. Zaustavi desetino in izda povelje: »Za polaganje cevovoda na
svoja mesta!« Sledi novo povelje: »Za polaganje cevovoda se pripravi!« Vseh 8 tekmovalcev
vzame vsak svojo cev, še prej pa številka 1 vzame ročnik in ga da za pas. Potem z desno roko
narahlo udari po svojem kolobarju cevi in nato vseh 8 članov vzame vsak svojo cev in se
izravna. Sodnik izda povelje »Cevovod položi«. Prej se desetar pomakne do konca ognjene
črte. Vseh 8 tekmovalcev, istočasno, v metrskem pasu, polaga vsak svojo cev. Na povelje vsi
tekmovalci vržejo cevi, eno spojko pustijo na tleh z drugo pa stečejo na konec in jih tam
odložijo. Tekmovalec številka 1 pa spoji še cev z ročnikom C, ki ga je imel za pasom in po
tem dejanju je vaja končana.
Meri se čas trajanja vaje. Točke se odbijajo za vsako cev vrženo izven metrskega pasu (5
kazenskih točk). Ko je cevovod položen, da desetar sodnikom znak z zastavico (zamahne
navzdol), da je vaja končana.
Skica tekmovalnega prostora in opreme ob začetku vaje:

PRILOGA C

PRIJAVNI LIST
ZA TEKMOVANJE STAREJŠIH GASILK IN GASILCEV POMURSKE REGIJE
(Izpolnijo tudi društva, katera ne želijo tekmovati)

KATEGORIJA: _____________________________________________________________________

TEKMOVALNA ENOTA: ____________________________________________________________

GZ: _______________________________________________________________________________

1
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6

Zap.št.

Funkcija

Ime in priimek

Letnica rojstva

Starost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Starost tekmovalne enote

Kraj: ___________________
Datum: _________________
Poveljnik PGD:
________________________

KAKO DO NAS?

Ko prispete v Gornjo Radgono se peljete še 2 kilometra naprej, do naselja Podgrad.
Tam v edinem križišču, zavijete desno v smeri Apače in Trate. Nato se peljete, kot je z
zeleno barvo označeno na zemljevidu, še približno 12 km. V Podgorju pa boste videli
table, ki vas bodo usmerile do gasilskega doma, kjer se bo odvijalo tekmovanje.

