GASILSKA ZVEZA TREBNJE
razpisuje 7. tekmovanje

V SPAJANJU SESALNEGA VODA
za članice in člane
Tekmovanje bo potekalo v soboto, 23. 3. 2019, popoldne (predvidoma ob 16:00), v
prostorih gasilskega doma PGD Lukovek.
Tekmovanje šteje tudi za Pokal Gasilske regije Dolenjska v spajanju sesalnega voda
2019.
Razglasitev rezultatov bo pol ure po nastopu zadnje tekmovalne ekipe.
Tekmovalna disciplina:
VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA (knjižica Gasilske in gasilsko športne
tekmovalne discipline, 2013, stran 214 - skupaj z razpisom Poveljstva Gasilske regije
Dolenjska z dne 5. 12. 2018).
Tekmovalni kategoriji:
 članice A
 člani A
Dodatne točke na leta se ne upoštevajo.
Za vsako tekmovalno enoto tekmuje šest tekmovalcev (D, St, V1, V2, C1, C2).
Sistem tekmovanja:
- vsaka enota izvede dve vaji na eni tekmovalni stezi,
- za rezultat se upošteva boljši rezultat,
- povelje za start bo izdano preko ozvočenja (Enota, pripravite se. Pozor. Zdaj.)
- merjenje časa bo elektronsko in ročno
Nagrade:
- prve tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale v trajno last
- vse ekipe prejmejo priznanje za sodelovanje
Prijave:
- prijave v Vulkanu bodo možne od petka, 1. 3. 2019, do ponedeljka, 11. 3. 2019, do 18.
ure. Tekmovalne ekipe bodo prejele terminski razpored nastopa do
ponedeljka, 18. 3. 2019.
Ekipe, ki so se prijavile v pokalno tekmovanje, morajo na komisijo A prinesti natisnjen
prijavni list iz Vulkana, na katerem mora biti naziv enote enak kot je prijavljen v Vulkanu.
Na tekmo se lahko prijavijo tudi ekipe, ki niso prijavljene v pokalnem tekmovanju vseh
treh tekem za Pokal Gasilske regije Dolenjska. Prijavijo se lahko tudi ekipe iz drugih
regij, vendar se njihov rezultat upošteva le za to tekmo.
INFO: Janez Uhan, poveljnik GZT (041 863 492)
Prve 4 ekipe s časovnice se morajo zglasiti pri Komisiji A 15 minut pred pričetkom
tekmovanja zaradi otvoritve tekmovanja.
Z gasilskimi pozdravi,
GZ Trebnje
Trebnje, 15. 1. 2019

