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MLADINSKA KOMISIJA 
 

 Datum: 26. 5. 2021 
Št.: 61/21 

 
 

UDELEŽENCEM VAJ V ORIENTACIJI IN NJIHOVIM MENTORJEM 

Pozdravljeni.  

Najprej se vam zahvaljujemo po daljšem premoru, zaradi COVID-19, za vašo vnovično 
pripravljenost sodelovanja na Vaji v orientaciji za gasilsko mladino, ki jo bomo izvedli to 
soboto, 29. maja 2021, s pričetkom v PGD Ponikve pri Trebnjem, ki so letošnji gostitelji 
dogodka.  

V nadaljevanju sledijo navodila, da bi načrtovane vaje potekale čim bolj tekoče in brez 
težav.  

Vsaka ekipa se mora zglasiti pri KOMISIJI A, ki bo locirana pri gasilskem domu  PGD Ponikve 
pri Trebnjem. Na KOMISIJI A bo ekipa dobila tudi vsa navodila za nadaljnje vaje. Vsaka 
ekipa mora imeti svojega mentorja, ki jih bo spremljal na tekmovališču. 
 
Ob prijavi pri KOMISIJI A je obvezno imeti s seboj:  

 izkaznice za udeležence vaj 

 prijavni list ekipe iz Vulkana (morebitne spremembe udeležencev vaj OBVEZNO 
navedite na prijavnem listu)  

 kompas.  

Na prijavo ne prihajajte prej kot 10 minut pred predvideno uro na časovnici. Upoštevajte 
varnostno razdaljo med ostalimi ekipami ter upoštevajte navodila organizatorja.  

Vsem udeležencem vaje se bo na KOMISIJI A izmerila tudi telesna temperatura s pomočjo 
čelnega termometra. Udeleženci naj na vajo pridejo zdravi. V kolikor se bo na merjenju 
temperature ugotovilo, da ima kdo iz ekipe povišano telesno temperaturo, mu ne bo 
dovoljeno opravljati vaje. 

Po opravljeni registraciji na KOMISIJI A bodo vse ekipe opravile vajo izven proge ter se nato 
po opravljeni vaji, v skladu z navodili organizatorja, odpravile na start vaje. 

Ekipe naj upoštevajo časovnico – v kolikor bodo ekipe zamujale na štart, bo ekipa za vsako 
začetno minuto kaznovana z 1 negativno točko.  
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Organizator bo poskrbel za malico (sendvič in napitek) za vse ekipe in mentorje, ki jo bo 
ekipa prevzela ob prijavi pri KOMISIJI A. Dodatno brezalkoholno pijačo in hrano naj  
priskrbijo društva ekip, če je to potrebno. 

Tekmovalci naj imajo s seboj tudi primerno obutev in rezervna oblačila (tekmovanje bo v 
vsakem vremenu). 

Na tekmovališču je obvezna uporaba zaščitne maske za vse mentorje in tekmovalce, razen 
med samim tekom, se pravi od starta do cilja. Na vsaki kontrolni točki je obvezno tudi 
razkuževanje rok. Za razkužilo poskrbi organizator. 

Predviden čas na progi 1 ura (pionirji, mladinci) do 1 ure in pol (pripravniki). 

Po končanem teku ekipa zapusti prizorišče in odide domov. 

Neuradni rezultati bodo objavljeni na spletni strani GZ TREBNJE po zaključeni vaji vseh 
ekip. Zaradi možnosti pritožbenega roka 12 ur po zaključku vaje, bodo uradni rezultati 
dokončno objavljeni po pregledu in obravnavi morebitnih pritožb.  
 
RAZGLASITEV rezultatov in podelitev pokalov ter medalj za prve tri ekipe v posamezni 
kategoriji bo v  

NEDELJO, 30. maja 2021, ob 10. uri 
pri gasilskem domu PGD TREBNJE 

z upoštevanjem vseh navodil NIJZ.  
 
Za razglasitev je zaželeno, da se mentor in ekipa udeležijo v gasilski delovni obleki.  
Prve tri uvrščene ekipe posamezne kategorije bo za razglasitev in podelitev organizator 
vabil telefonsko.   
 
Za dodatna vprašanja ali pojasnila sta vam na voljo: Sašo Gliha (051 615 112) in Andreja 
Zupančič (031 312 621).  
 
Želimo vam uspešne priprave in dobre nastope na sobotnih vajah.  
 
         MK GZ TREBNJE 
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