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RAZPISUJE 

 

Tekmovanje starih ročnih brizgaln v  mladinski, ženski in moški kategoriji 

 

Tekmovanje bo v soboto, 04. junija. 2022 ob 16 uri pri kozolcu toplarju v Belskem 

( okrepčevalnica PREPIH , Belsko 1a, 6230 Postojna) GPS koordinate  45.8098 N,  14.1594 E 

 

Izhodiščna letnica ročnih brizgaln je leto 1960 in starejše. 

 

Tekmovanje poteka v kategoriji ročnih brizgaln. Vaja je mokra, z zbijanjem tarč, z dvema 

napadalnima skupinama in v njej sodeluje desetina ( 7 ali 9 gasilcev ). 

Po dva gasilca zasedeta po en ročnik, en gasilec zasede trojak ali dvojak, desetar poveljuje, ostali 

gasilci pa črpajo vodo na brizgalni. 

 

Za izvedbo vaje potrebujete naslednje orodje: 

➢ Eno ali dve sesalni cevi A, B ali C s košem 

➢ Ena ali več tlačnih cevi do trojaka ali dvojaka, ena ali več cevi in ročnik za vsako napadalno 

skupino, vse cevi morajo imeti cevne nosilce. 

➢ Ognjena črta je na razdalji 29m, tarče so oddaljene 6m od ognjene črte ( glej prilogo ). 

➢ Ekipe uporabljajo lastno orodje in opremo 

➢ Tekmovalno orodje je lahko od vseh proizvajalcev in vseh starosti 

➢ 2 do 3 kovinska vedra za vodo, ( velja za brizgalne, ki nimajo sesalnih cevi ali če črpalka ne 

potegne vode iz bazena ) 

 

Starost brizgaln bo komisija preverila na osnovi razvidne originalne letnice, v kolikor pa to ne bo 

mogoče, bo komisija določila starost brizgalne na osnovi arhivskih dokumentov društva. 
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Pri ocenjevanju se upošteva: točke za prištevanje 

➢ Osnova za izračun 500 točk 

➢ Starost brizgalne leto 1960 je 0,00 točk vsako naslednje 0,01 točke 1870 je 9,00 točk 

➢ Izvirnost osebne opreme max. 5 točk 

- Stare čelade ........................ 1 točka 

- Stari pasovi ......................... 1 točka 

- Stare obleke ........................ 1 točka 

- Škornji ................................ 1 točka 

- Sekirica............................... 1 točka 

➢ Starost originalnosti opreme max. 5 točk 

- Stara ročnika....................... 1 točka 

- Starost dvojaka  .................. 1 točka 

- Stare sesalne cevi ............... 1 točka 

- Star sesalni koš ................... 1 točka 

- Platnene cevi vse ................ 1 točka 

➢ Povprečna starost desetine 

- Moški nad 70 let ................. 5 točk 

- Ženske nad 60 let ............... 5 točk 

- Moški pod 20 let ................ 5 točk 

- Moški nad 63 in do 70 let ... 3 točke 

- Ženske nad 55 in do 60 let . 3 točke 

➢ Povprečna sesalna višina od tal do sredine grla 

- 1 meter = 3 točke ( H = sesalna višina v cm – H x 3 / 100 = število točk). 

 

Pri ocenjevanju se upošteva: točke za odštevanje 

 

➢ Prehiter start enote 5 točk 

➢ Prestop ognjene črte za vsak primer posebej 10 točk 

➢ Manjkajoči cevni nosilec za vsak primer posebej 5 točk 

➢ Zbijanje tuje tarče za vsak primer posebej 10 točk 

➢ Ročno zbita tarča za vsak primer posebej 20 točk 

➢ Točke za izvedbo vaje v sekundah na dve decimalki natančno 

Prijave sprejemamo do 03. junija. 2022, na elektronski naslov:  pgdstudeno@gmail.com  

INFO na gsm: 041/699-100 Branko Berdajs 

                        041/724-034 Damijan Renčelj 

 

Z gasilskim pozdravom: NA POMOČ! 

 

 

Predsednica PGD                                                                             Poveljnik PGD 

Klara Klemen                                                                                   Peter Rot 
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