
 

PROSTOVOLJNO 

GASILSKO DRUŠTVO 

STARA NOVA VAS 
 

  

 

naslov: Stara Nova vas 27a, 9242 Križevci, matična številka: 5104874,  

davčna številka: 29445477, transakcijski račun: 02343 - 0015896596 

 
 PGD Stara Nova vas razpisuje tekmovanje  

v hitri mokri hidrantni vaji (člani, članice in veterani) in spajanju sesalnega voda 
(člani, članice) 

 
Tekmovanje se bo pričelo v soboto,  17.6.2017 ob 15:00 uri pri vaško gasilskem domu Stara 
Nova vas 27a, Križevci pri Ljutomeru. 

V primeru slabega vremena prireditev odpade! 

 
Tekmovanje bo potekalo v tekmovalni disciplini: 

- hitra mokra hidrantna vaja s sedmimi gasilci, (člani, članice, 

veterani) 
- vaja v spajanju sesalnega voda (Knjižica Pravila Gasilskih in 

gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013) 
 
Opremo za tekmovanje pripravi organizator. Osebna oprema tekmovalcev pa mora biti v 
skladu s predpisi GZS (čelada, opasač, temni čevlji). Tekmovanje bo izvedeno po Pravilih 

gasilske službe. 

 
Glede točkovanja in denarnih nagrad za končni rezultat se šteje vsota obeh vaj, hitre mokre hidrantne 

vaje in hitro spajanje sesalnega voda. Vsota obeh vaj je končni rezultat. 

▪ Nagrada za prvo mesto 150 eur 

▪ Nagrada za drugo mesto 80 eur 

▪ Nagrada za tretje mesto 50 eur 
Tekmovalne enote bodo nagrajene tudi z pokali: 

▪ Članice: za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last 
▪ Člani:  za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last 
▪ Veterani:    za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last  

 
Razglasitev rezultatov bo pol ure po končanem tekmovanju. V kolikor enote ni na podelitvi, 
prejme pokal oz. priznanje naslednje uvrščena prisotna enota. Po podelitvi nagrad pa sledi  
veselica, kjer bo tudi poskrbljeno za jedačo in pijačo! 
 
Prijave so možne na telefon 041 587 241 (Mirko Rajh), prijavnina na ekipo je 10 eur in se plača 
na dan tekmovanja ob prijavi do 18:00. 
Za dodatne informacije ali nejasnosti pokličite na telefon 041 587 241 (Mirko Rajh) 
 
Za sodelovanje se vam že v naprej zahvaljujemo in vam želimo veliko športne sreče! 
 
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
     
  Upravni odbor PGD Stara Nova vas
  


