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4. HMELJČARSKO POKALNO TEKMOVANJE V 

SPAJANJU SESALNEGA VODA 
 

 

Tekmovanje bo tudi eno izmed šestih, ki jih razpisuje Gasilska zveza 

Slovenije za Prehodni pokal Gasilske zveze Slovenije v 

SPAJANJU SESALNEGA VODA za leto 2016 

 

 

Tekmovanje bo v soboto, 30.1.2016, ob 14.00 uri v 
telovadnici stare OŠ MIRNA PEČ, Trg 8, 8216 Mirna Peč 

 

 

Tekmovalni kategoriji:  
1. ČLANI 

2. ČLANICE 

Dodatne točke na leta se ne upoštevajo.Za vsako tekmovalno enoto 

tekmuje 6 članov: D, St, V-1, V-2, C-1, C-2. 

 

Tekmovalna disciplina: 
VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA (Knjižica Pravila Gasilskih in 

gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013). 

 

Pomembno: Čas za pripravo ekip je v vseh krogih 1 (eno) minuto. 
 

Tekmovanje bo izvedeno po Pravilih gasilske službe v skladu z opisom 

tekmovalne discipline in razpisa pokalnega gasilskega tekmovanja v 

spajanju sesalnega voda. 

 

Tekmovalo se bo po sistemu izpadanja na dveh vzporednih progah. Vsaka 

ekipa dela vajo dvakrat (enkrat na eni progi, drugič na drugi progi). 

Upošteva se najboljši rezultat vaje. 

 
Ekipa z boljšim rezultatom se direktno uvrsti v naslednji krog tekmovanja. 

Določeno število enot (odvisno od števila od prijavljenih enot) se uvrsti v 

naslednji krog tudi po času. Srečni poraženci za naslednji krog se določijo 

glede na izhodišče finala, v katerem nastopa dve enoti (izhodišče 

16,8,4,2). Srečni poraženci se lahko tudi ponovijo, da dobimo potrebno 

izhodišče. V primeru, da je v prvem krogu neparno število enot, ekipa brez 

para ravno tako izvede dve vaji, za nadaljevanje tekmovanja se upošteva 
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čas vaje. V primeru enakega najboljšega časa, se upošteva druga vaja. V 

vsakem naslednjem krogu se pomerita enota z najboljšim časom in enota z 

najslabšim časom (v primeru deset enot: 1 in 10., 2. in 9., 3. In 8.,… 

 

 
 
Start bo za obe vzporedni progi skupen, povelje bo izdano preko zvočnika 

»Enote, pripravite se; Pozor, zdaj!« Povelje za start je objavljeno na spletni 

strani GZS. 
Tekmovalne enote v posamezni kategoriji dobijo na vsakem tekmovanju naslednje 

število točk: Vsaka enota že ob prvem nastopu 1 točko. Za uvrstitev v vsak 

naslednji krog prejme zopet po 1 točko. Zmagovalna enota na vsakem 

tekmovanju dodatno prejme še 3 točke, drugo uvrščena 2 točki, tretje uvrščena 
enota pa dodatno 1 točko. 
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Na koncu tekmovanja se mora najboljših 8 tekmovalnih enot udeležiti 

zaključka tekmovanja. Na zaključku tekmovanja morajo biti tekmovalne 

enote postrojene z vsemi tekmovalci in z vso opremo, v kateri so tekmovali 

(brez tekmovalnih oznak). 

 
Za sodelovanje na pokalnem tekmovanju v spajanju sesalnega voda v letu 

2016 je OBVEZEN VPIS ČLANOV V PROGRAM VULKAN IN IZDANA 

GASILSKA IZKAZNICA. 
 

Preverjanje tekmovalcev se bo izvajalo na komisiji A pred nastopom 

vsakega kroga, zato morajo imeti člani tekmovalnih enot gasilske izkaznice 

s seboj! 

 

Žreb parov se bo izvedel na Gasilski zvezi Slovenije v četrtek pred vsakim 
pokalnim tekmovanjem. 

 

V primeru neudeležbe že prijavljenih tekmovalnih enot, se bo za enote, ki 

bodo zaradi tega ostale brez para, pred samim tekmovanjem izvedel 

ponovni žreb parov, 15 minut pred začetkom tekmovanja. 
 

Zaključek tekmovanja razglasitev in razglasitev rezultatov bo najpozneje 

30 min po nastopu zadnje tekmovalne enote. Prve tri ekipe v vsaki 

kategoriji prejmejo pokale, najboljše ženske in moške tudi praktične 

nagrade in prehodna pokala. 

Po koncu tekmovanja nas bo zabaval MIRAN RUDAN. 

 
 

Prijave in kontakt: 

Mitja Pust, pust.mitja@gmail.com tel:041-861-562 (informacije na 

facebook strani PGD Hmeljčič) 

 

Prijave zbiramo do srede, 27.01.2016 
 
                          
Vljudno vabljeni in NA POMOČ!                           Upravni odbor   

                                  PGD HMELJČIČ 
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