
                 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           

            

 

 Občina 
Mirna 

PGD ŠTATENBERK 
 

RAZPISUJE 
 

14. gasilsko tekmovanje za prehodni pokal občine Mokronog-Trebelno. 
 

Tekmovanje šteje tudi za 1. Pokal štirih občin (Trebnje, Šentrupert, Mirna, Mokronog-Trebelno). 
 
Tekmovanje bo v soboto, 04.07.2015 s pričetkom ob 16.00 uri pri gasilskem domu Štatenberk. 
 
Termini vseh tekmovanj, ki štejejo v pokal štirih občin: 

- 25.4.2015 – PGD Dobrnič  
- 30.5.2015 – PGD Sveti Rok 
- 27.6.2015 – PGD Ševnica (taktična mokra vaja)!!! 
- 4.7.2015 – PGD Štatenberk 

 
Za pokalno tekmovanje štirih občin se upošteva skupen rezultat obeh vaj na vseh štirih tekmovanjih. 
 
Tekmovalne discipline za članice in člane: 

1. Vaja z MB (knjižica Pravila GŠTD 2013, str. 112) – Dobrnič, Sveti Rok, Štatenberk 
2. Navezava vozlov (žreb): jamborski, tesarski, tkalski, navezava cevi z ročnikom na zasun (Pravila 
GŠTD, 2013, str. 63), enojna reševalna zanka in navezava gasilske sekire, ki ju izvajata po dva tekmovalca 
(knjižica GŠTD, 2013, stran 243). 
 

POZOR: Tekmovanje Ševnica 
1. Taktična mokra vaja – samo mokri del vaje, skozi vrata do podrtja tarč (knjižica GGTD, 2013, stran 

174); povelje desetarja na startu je isto kot pri taktični mokri vaji – »napadalca v prostor A, vodarja v 
prostor B, prvi in drugi v napad« 

2. Navezava vozlov (žreb): jamborski, tesarski, tkalski, navezava cevi z ročnikom na zasun (Pravila GŠTD, 
2013, str. 63), enojna reševalna zanka in navezava gasilske sekire, ki ju izvajata po dva tekmovalca 
(knjižica GŠTD, 2013, stran 243). 

 
Oprema: 

• Po predpisih Gasilske zveze Slovenije, 
• Opremo in orodje pripravi organizator, razen za tekmovanje pri PGD Ševnica, kjer se tekmuje z lastnim 

orodjem na taktični mokri vaji, 
• Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 

Nagrade: 
• Za prva tri mesta pri članicah in članih bodo podeljeni pokali v trajno last, najboljša enota v posamezni 

kategoriji prejme prehodni pokal, 
• Vsaka ekipa prejme diplomo za sodelovanje, 
• Vsaka ekipa dobi malico (pijačo bo možno kupiti). 

 
Prijave in vse dodatne informacije so možne do četrtka 02.07.2015 do 20. ure na telefonski številki 031 304 309 
(Robert Ajdič) ali email naslovu: pgdstatenberk@gmail.com ali na dan tekmovanja do 18. ure. 
 
 
Po končanem tekmovanju sledi razglasitev rezultatov ob 19. uri in vrtna veselica z ansamblom NE GA LOM'T. 
 
Vljudno vabljeni!                                       

Tekmovalni odbor PGD ŠTATENBERK 


