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Razpisni pogoji: 
Tekmovalci morajo biti starejši od 18 let. Tekmovalci nastopajo v gasilskih delovnih oblekah (hlače, 
bluza), reševalnih jopičih (reševalne jopiče priskrbi organizator tekmovanja), cestnih čevljih ali 
gumijastih škornjih. Ekipe se razvrstijo v dve skupine (člani, članice). Ekipa v mešanem sestavu se 
razvrsti v člansko skupino. Dodatne točke na starost se ne upoštevajo.  
 

Čas tekmovanja in nagrade: 
Tekmovanje bo v soboto, 20. avgusta s pričetkom ob 16. uri pri komisiji A (pri domu PGD Loka), 
oziroma predvidoma ob 16:30 pri mostu čez reko Savo poleg HE Vrhovo. Predvidena razglasitev je 
predvidoma ob 20. uri pri gasilskem domu v Loki.. 
Vse ekipe prejmejo spominske diplome, najboljše tri ekipe v vsaki skupini pa pokal v trajno last.  
 

Tekmovalni program in pravila: 
Tekmovalna enota se prijavi za pregled pri komisiji A (pri domu PGD Loka),  po pregledu se opravi še 
spominsko slikanje, nato pa se odpravi na tekmovalni prostor (pri mostu čez reko Savo poleg 
Elektrarne Vrhovo). 
Vodja čolna se postavi pred startno črto, člani pa se postavijo na svoja mesta v čolnu. Na znak 
sodnikov "Pripravljeni! Pozor! Zdaj!" ali žvižg s piščalko, vodja čolna odveže čoln, privezan s 
kavbojsko zanko in tekmovalci odrinejo proti desnemu bregu Save. Približno na sredini reke se nahaja 
boja (reševanje utopljenca). Eden od tekmovalcev vrže na bojo reševalni obroč (lahko ga tudi položi, 
vendar ga mora v čoln potegniti z vrvjo). Po opravljeni nalogi tekmovalci nadaljujejo z veslanjem proti 
desnemu bregu, kjer je posoda z žetoni (reševanje imovine). Eden od tekmovalcev na desnem bregu 
izstopi, vzame žeton in se vrne v čoln. Zatem skupina odvesla nazaj proti levemu bregu. Med potjo 
opravi še enkrat vajo z rešilnim obročem. Ko priveslajo na levi breg, tekmovalec, ki ima žeton, priveže 
čoln s kavbojsko zanko in odvrže žeton v za-to  pripravljeno posodo. Čoln mora pristati na obeh 
bregovih v označenem 4m širokem delu proge (med količkoma! Za napako se šteje tudi dotik količka). 
Za neupoštevanje se prisodi 20 kazenskih točk. 
Vaja je končana, ko je žeton v posodi. 
 

Kazenske točke: 
Čas izvedbe vaje (sek) točk 
Neuspešno izveden met ali nepravilno izvlačenje reševalnega obroča 
(tekmovalec ni potegnil obroča v čoln z vrvjo...) 

 
10 točk 

Nepravilna naveza čolna 15 točk 
Povoženje boje s čolnom (boje se s čolnom ali veslom pred, med ali po 
reševanju na sme dotakniti) 

 
30 točk 

Vaja ni izvedena v skladu z dogovorom 20 točk 
 
Diskvalifikacija tekmovalne enote: 
* Žeton ni odvržen v za-to pripravljeno posodo (ni žetona) 
* Neprimerno in nekorektno obnašanje tekmovalcev v času tekmovanja 
 
Rok prijave, trening in informacije: 
Rok prijave je do četrtka, 18. avgusta 2022 (Prijavne liste osebno ali pisno vrniti na naslov PGD Loka, 
Loka 40, 1434 Loka pri Zidanem Mostu, s pripisom za POKAL SAVA ali na e-mail 
pgd.loka40@gmail.com). 
Trening ekip bo organiziran v četrtek, 18. avgusta od 16. do 20. ure na tekmovalnem prostoru. 
Razpored ekip na tekmovanju pripravi tekmovalni odbor. Razpored bo objavljen v četrtek, 18. avgusta 
po 22. uri na spletnih straneh GZ Sevnica (www.gasilskazveza-sevnica.si), za razpored pa lahko 
pokličete v petek, 19. avgusta od 19. do 21. ure na GSM 041 923 194 (Boštjan). 
Ostale informacije: 041 541 539 (Matjaž). 


