
 

 

Prostovoljno gasilsko društvo  Komenda 

razpisuje 

TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA  

 v sklopu 

POKALNENGA TEKMOVANJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA za pokal Gasilske  

zveze Gorenjske za sezono 2019/20 

 

za članice in člane 

Tekmovanje bo v soboto, 23.novembra 2019 od 16.00 ure dalje v gasilskem domu 

Komenda. 

 

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. 

 

Tekmovalna disciplina: 

 VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA (Knjižica Pravila Gasilskih in gasilsko športnih 

tekmovalnih disciplin 2019 str. 220) 

 

 

Tekmovalni kategoriji: 

• ČLANI 

• ČLANICE 
Dodatne točke na leta se ne upoštevajo. 

 



Sistem tekmovanja:  
Tekmovanje poteka na dveh tekmovalnih stezah. 

V primeru večjega števila prijavljenih ekip, si organizator pridržuje pravico spremembe ure 

pričetka tekmovanja. O morebitni prestavitvi pričetka bodo vse prijavljene ekipe obveščene na 

elektronski naslov, ki so ga navedle v prijavi. 

Žrebanje se bo izvedlo v četrtek, 21. novembra 2019. O žrebanju bodo vse enote obveščene 

po elektronski pošti in bo objavljeno na spletni strani pgd-komenda.si   

Čas za pripravo orodja v vseh krogih je 1 minuta.  

Za vsako tekmovalno enoto tekmuje 6 članov: D, St, V 1, V 2, C 1, C 2 

Tekmuje se po sistemu izpadanja, na dveh vzporednih progah. Vsaka enota dela vajo dvakrat 

(enkrat na eni progi, drugič na drugi). Upošteva se najboljši rezultat vaje. Enota z boljšim 

časom, se direktno uvrsti v naslednji krog tekmovanja.  

Start bo za obe progi skupen, povelje izda starter »Enote, pripravite se: Pozor, zdaj!« izdano 
preko ozvočenja.   
 
Zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov bo najkasneje 30 minut po nastopu zadnje 
tekmovalne enote.  
 
Prvouvrščeni ekipi prejmeta prehodni pokal. 
Prve tri enote v vsaki kategoriji prejmejo medalje v trajno last.  
 

Prijave zbiramo po elektronski pošti na naslov info@pgd-komenda.si 

 

Rok za prijavo enot je sreda, 20. november 2019 

 

Vljudno vabljeni!  

   

  Upravni odbor PGD Komenda                                                             
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