PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
KOT-BREZJE RAZPISUJE

7.

TAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE OPERATIVNIH ENOT

»ZMAJ

«

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 9. oktobra 2021, s pričetkom ob 8:00 uri. Pripravljenih bo 6 delovnih točk,
kjer bo potrebno opraviti naloge reševanja in druge vrste strokovnih posegov, s katerimi se gasilci srečujemo na
intervencijah. Zahtevnost nalog bo različna, ob tem pa se bomo skušali potruditi, da bodo le-te zanimive in predvsem
poučne. Tekmovanje se bo izvedlo tudi v primeru slabega vremena.
Naslovi vaj bodo naslednji:

1. MOKRA ROZI

2. RECIKLAŽA

4. POKVARJENE POČITNICE

3. NA POMOČ

5. GASILC PROSTOVOLJC

6. LAHKIH NOG NAOKROG

Vsa potrebna navodila o poteku tekmovanja bodo posamezni ekipi podana ob prijavi na začetni točki pri gasilskem
domu PGD Kot-Brezje. V primeru enakega števila točk dveh ekip se bo upošteval boljši rezultat pri najzahtevnejši vaji,
katero bo določil organizator.
Ekipa mora biti sestavljena iz 6 operativnih članic/članov, od tega morata imeti dva specialnost IDA, v ekipi je zaželjen
tudi član z znanjem prve pomoči-BOLNIČAR.
Člani ekipe morajo biti na vseh deloviščih opremljeni:
- v popolni intervencijski zaščitni obleki (za IDA podkapa)
- dva dihalna aparata s pripadajočo opremo (po možnosti še rezervni jeklenki)
- torba prve pomoči in nosila (navadna, zajemalna, ipd.)
- ročna radijska postaja - min. 2 kos (delujoča v analognem in ena vsaj v digitalnem sistemu)

ZARADI LAŽJE DOSTOPNOSTI DO DELOVNIH TOČK NAJ ZA UDELEŽBO IN PREVOZ EKIPA UPORABI VOZILO
GVM-1, GV-1 ali GVV-1.
Pristopnina za ekipo znaša 50€ (6 oseb). Organizator lahko za ekipo pripravi tudi malico za na teren (sendvič-cena
3,00€), kar mora ekipa sporočiti ob predhodni prijavi na tekmovanje. Ekipo lahko spremljajo navijači ali mentor, ki pa
med nastopanjem ne sme zamenjati nobenega člana ekipe ali ob nalogah nuditi pomoč, saj bo zaradi neupoštevanja
pravil ekipa lahko diskvalificirana. Navedeni znesek prijavnine in morebiten strošek za dodatno malico ekipa poravna
ob prijavi, kjer bo prejela naročene sendviče ter BON za pijačo in malico ob zaključku.
• Ob prijavi je potrebno priložiti tudi matične liste iz VULKANA za člane ekipe.
								(Ekipa je lahko sestavljena iz članov iz več PGD.)
• Tekmovanje bo potekalo po trenutnih PCT pogojih.

UDELEŽBA ZA VSE TEKMOVALCE JE NA LASTNO ODGOVORNOST!!!
Vse ekipe, ki bi želele sodelovati na tekmovanju, naj se predhodno prijavijo na spodaj navedene podatke najkasneje
do srede, 6. 10. 2021 do 19:00 ure. Ob prijavi naj obvezno navedejo kontakt o vodji ekipe (ime in priimek, gsm in
elektronski naslov), kamor bomo lahko sporočili uro pričetka nastopa za ekipo. Število ekip je omejeno, zato kasnejših
prijav, oziroma prevelikega števila prijavljenih ne bomo mogli upoštevati (upoštevan bo vrstni red prijav).
Podatki:
- na društven @mail: info@pgd-kotbrezje.si
- Martin Špringer, GSM: 040 857 145, @mail: tine.springer@gmail.com (poveljnik)
Na voljo so tudi PRENOČIŠČA v bližini gasilskega doma (Okrepčevalnica Pod staro lipo). Če se katera ekipa odloči
prespati, vas prosimo da se obrnete na zgornji kontakt poveljnika, kateri bo podal več informacij.
												Vljudno vabljeni!

www.pgd-kotbrezje.si

