PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO BOŠTANJ
Boštanj 30, 8294 Boštanj
Boštanj, 19. 7. 2022
V skladu s sklepom Upravnega odbora PGD Boštanj

RAZPISUJEMO
TEKMOVANJE ZA MEMORIAL TONETA SIMONČIČA
za člane, članice, starejše gasilce in gasilke

V SOBOTO, 6. avgusta 2022, ob 17.00 uri pri gasilskem domu v BOŠTANJU
1. Razpisni pogoji za memorialno tekmovanje:
Udeležba gasilske tekmovalne enote, ki šteje 9 gasilcev, je v gasilski delovni obleki, s čelado
in delovnim pasom. Enota lahko nastopa tudi v mešanem sestavu, vendar bo uvrščena v
kategorijo članov. Točke na starost tekmovalcev se ne bodo upoštevale.
V kategoriji starejših članov se bo upošteval dodatek na leta. Starost enote mora biti v skladu
s pravili gasilske službe (starost tekmovalcev nad 58 let, tekmovalk nad 48 let). Zaradi tega
morajo imeti ti tekmovalci pri sebi gasilsko izkaznico oziroma osebni dokument.
TEKMOVALNI PROGRAM:
ZA ČLANE IN ČLANICE:
1. Polaganje cevovoda na 105 m, opis vaje v knjižici Gasilsko in gasilskošportne tekmovalne
discipline (str.220/2003). Cevi se mečejo.
2. Taktična mokra vaja z MB 500 L. (Tomos) – orodje pripravi organizator. (Opis je v prilogi
dopisa.)
ZA STAREJŠE GASILCE IN GASILKE:
1. Polaganje cevovoda na 105 m, opis vaje v knjižici Gasilsko in gasilskošportne tekmovalne
discipline (str.220/2003). Cevi se mečejo.
Enota starejših gasilcev izvaja vajo s 7 gasilci. Skupina vodarjev prevzame delo cevarjev.
Cevovod se skrajša za 30 metrov.

PRIJAVE ZBIRAMO DO ČETRTKA, 4. 8. 2022, telefonsko na GSM 041-726-718 (Matjaž Vrisk).

Ob prihodu na tekmovanje starejši gasilci obvezno predložijo prijavni list.
Razglasitev rezultatov bo eno uro po končanem tekmovanju. V nadaljevanju ste vabljeni, da
ostanek popoldneva preživite v naši družbi na vrtni veselici.
Vljudno vabljeni v Boštanj, želimo vam veliko tekmovalnih uspehov!
Priloga:
-

Navodilo za taktično vajo
Navodilo za polaganje cevovoda 105 m
Prijavnica

NA POMOČ!
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