
 

  

                     
 
Naslovniki:  

 
 
 
 
 

Številka:  GZNM-AG-11/2019 
Datum:    20.5.2019 
 
 
ZADEVA:  ČASOVNICA NASTOPA ENOT NA 49. GASILSKEM AVTORALLYU  
 
V prilogi vam pošiljamo časovnico nastopa enot članic in članov, ter starejših gasilk in gasilcev na 
Gasilskem Avtorallyu, ki bo v nedeljo, 26.5.2019  na relaciji Novo mesto – Brusnice. 
 
Relacije so naslednje: 

1. Šolski center Šmihel Novo mesto (članice in člani): 
• Komisija A 
• Pregled vozila (za vsako tekmovalno enoto posebej) 
• Štafetni tek brez ovir 

2. Gasilski dom PGD Smolenja vas (članice in člani): 
• Vezanje vozlov in navez 

3. Parkirišče podjetja ZNASS na Gumberku - Ratež (članice in člani) 
• Vaja razvrščanja 

4. Osnovna šola Brusnice (vsi) 
• Članice in člani: 

• Vaja z motorno brizgalno (POZOR: elektronsko merjenje) 
• Starejše gasilke in gasilci: 

• Komisija A 
• Vaja s hidrantom 
• Vaja raznoterosti 

 
Nekaj dodatnih navodil: 

1. Vsaka enota MORA imeti natisnjen prijavni list iz Vulkana.  
2. Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v program vulkan, kar enota izkazuje z izpisanim prijavnim ali 

matičnim listom. 
3. Vsak tekmovalec mora imeti veljavno gasilsko izkaznico ali osebni dokument s sliko. 
4. Pregled vozila se izvede za vsako tekmovalno enoto posebej (ne društvo) in sicer kompletno 

intervencijsko vozilo. Če je to GVM, potem mora imeti pripet tudi priklopnik!  
 
Prosimo, da spoštujete pri vožnji prometne predpise!!! 
 
Zaključek se predvideva pol ure po končanem nastopu zadnje enote. Prijava zadnje enote pri komisiji A 
za članice in člane bo omogočeno le do 12h40. Po tem času se ne sprejme nobene enote več. 
 
Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na številko 041/358.430 ali na elektronsko pošto 
poveljnik.gznm@gmail.com.  
 
Z gasilskim pozdravom "Na pomoč!"  
  POVELJNIK GZ       PREDSEDNIK GZ 
   Andrej Grgovič       Fikret Fejzić 
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