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R A Z P I S - organizatorji 
 

Poveljstvo Gasilske regije Dolenjska razpisuje organizacijo POKALNEGA GASILSKEGA 

TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA za Prehodni pokal Gasilske regije 

Dolenjska za leto 2020. 

 

Tekmovalna disciplina: 

VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA 

(Knjižica Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin 2019 str. 220). 

 

Tekmovalni kategoriji: 

- ČLANI, 

- ČLANICE. 

 

Na posameznem pokalnem tekmovanju vsaka tekmovalna enota izvede vajo dvakrat 

zaporedoma. Upošteva se boljši rezultat vaje. 

 

Termini in lokacije pokalnih tekmovanj: 

- Trije termini od meseca januarja do marca 2020, 

- En organizator iz vsake gasilske zveze Gasilske regije Dolenjska. 

 

V letu 2020 se bodo izvedla tri pokalna tekmovanja za Prehodni pokal Gasilske regije 

Dolenjska. Vsaka gasilska zveza sama določi organizatorja, ki je lahko PGD, občinsko 

poveljstvo ali gasilska zveza, vendar le po 1 (en) organizator iz posamezne gasilske zveze. 

Zadnja tekma v spajanju sesalnega voda za Prehodni pokal Gasilske regije Dolenjska mora 

biti izvedeno do konca meseca marca 2020, Organizator zadnjega tekmovanja, na katerem se 

razglasijo tudi končni rezultati, bo iz Gasilske zveze Novo mesto. Na posameznem 

tekmovanju lahko sodelujejo tudi tekmovalne enote, ki niso prijavljene v pokalno tekmovanje 

v SSV za Prehodni pokal Gasilske regije Dolenjska, vendar se njihov rezultat s posameznega 

tekmovanja ne upošteva v skupnem seštevku pokalnega tekmovanja, ampak le za posamezno 

tekmovanje.  

 

Vsak organizator tekmovanja v SSV za Prehodni pokal Gasilske regije Dolenjska za svoje 

tekmovanje objavi svoj razpis. 

 

Organizator posameznega pokalnega tekmovanja v SSV za Prehodni pokal Gasilske regije 

Dolenjska je dolžan tekmovanje organizirati na primernem prostoru, ki omogoča postavitev 

tekmovalne proge po opisu v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih 

disciplin 2019 str. 221 – 222 in zagotavlja varen nastop tekmovalcev. Merjenje časa izvedbe 

vaje je elektronsko, kar mora organizator navesti tudi v svojem razpisu za tekmovanje. Stikalo 

»Stop« je fiksirano na levem in desnem izlivu MB ali na sredini motorne brizgalne nad 

sesalnim grlom MB, kot je navedeno tudi v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih 

tekmovalnih disciplin 2019 str. 220.   
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Priporočeno je, da organizator zagotovi tudi elektronsko merjenje 10-ih sekund, po povelju 

»končano«, ko morajo tekmovalci stati na liniji 8,25 m od oznake za odvzem vode.  

 

Organizator mora organizirati otvoritveno in zaključno slovesnost v sladu s Pravili gasilske 

službe, Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev in navodili za otvoritev tekmovanja in 

razglasitve rezultatov, ki so objavljeni v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih  

tekmovalnih   disciplin   2019  str.  20  -  21.  Organizator   je   dolžan   organizirati  zaključek  

tekmovanja in razglasitev rezultatov najpozneje 30 minut po nastopu zadnje tekmovalne 

enote. 

 

Na podlagi izkušenj iz preteklosti, opozarjamo na vestno in natančno delo komisije A in B 

(pravilni nazivi tekmovalnih enot). 

 

Predsednika ocenjevalne komisije, sodnika št. 1. in nadzornika tekmovanja imenuje poveljnik 

Gasilske regije Dolenjska, organizator posameznega tekmovanja pa imenuje sodnika 

pomočnika, ki ročno meri čas (1 minuta) za postavitev orodja in 10-ih sekund, po povelju 

»končano«, ko morajo tekmovalci stati na liniji 8,25 m od oznake za odvzem vode. Ravno 

tako organizator imenuje vodstvo tekmovanja ter komisijo A in B.  

 

Za hitrejše pripravljanje opreme mora organizator zagotoviti 8 vrvi tako, da tekmovalna enota 

vstopi na progo z že pripravljenimi vrvmi. Organizator mora za komisijo A in B zagotoviti 

ustrezen prosto oz. mesto, da lahko svoje delo pravilno in v miru opravi. 

 

Stroške organizacije tekmovanja, prostorov, ostalih sodnikov ter pokalov in nagrad krije 

organizator posameznega tekmovanja. Stroške predsednika ocenjevalne komisije, sodnika št. 

1 in nadzornika tekmovanja, kot tudi stroške pokalov za najboljše tekmovalne enote iz 

celotnega ciklusa poklanega tekmovanja in stroške prehodnega pokala, krije Regijski svet 

Gasilske regije Dolenjska. 

 

Gasilske zveze naj do roka, 22. decembra 2019, sporočijo poveljniku Gasilske regije 

Dolenjska organizatorja tekmovanja iz njihove gasilske zveze s predlogom dveh možnih 

terminov izvedbe tekmovanja. Datumi pokalnega tekmovanja v SSV za Prehodni pokal 

Gasilske regije Dolenjska ne smejo sovpadati z datumi pokalnega tekmovanja v SSV Gasilske 

zveze Slovenije, ki so: 18. 1 .2020, 1. 2. 2020, 15. 2. 2020, 22. 2. 2020, 29. 2. 2020. Poveljnik 

gasilske regije Dolenjska v dogovoru z organizatorjem lahko določi tudi drug datum, kot sta 

bila predlagana s strani organizatorja. 

 

 

Martin Lužar,  Poveljnik GRD

     

                                                   
 


