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»NAJ OPERATIVNA ENOTA 2019« 
Taktično tekmovanje operativnih enot z vozili 

GV1, GVV1, GVM-1 in GVC, AC 
1. 9. 2019 

 

Zahtevana znanja in oprema so prilagojena zahtevam ki jih mora izpolnjevati že gasilska enota 
1. kategorije, discipline pa so največji možni približek realnih intervencij. 
 

EKIPO SESTAVLJAJO po kategorijah: 
GV1, GVV1 ali GVM-1 - voznik + 6 članov  
GVC ali AC - voznik + 2 člana  
 

DISCIPLINE:  
Vsaka enota bo tekmovala v 5 disciplinah, ki bodo organizirane na območju PGD Bučka in 
okolici:  
1) hitro oblačenje tekmovalcev in osnovna gasilska znanja 
2) Gori… (delo z ročnikom z vodo iz naravnega vira ali cisterne )  
3) vpad v 1. nadstropje z reševanjem ponesrečenca (delo z lestvijo, notranji napad)  
4) Neurje….  
5) delovna nesreča v gozdu (tehnično reševanje s priročnimi sredstvi, prva pomoč) 
 

OPREMA TEKMOVALCEV: 
 gasilska intervencijska čelada z vizirjem (EN 443) Rosenbauer, Gallet ali podobna;  
 zaščitna obleka (Texport, Bas ali podobno, EN 469, CE 0339);  
 gasilske rokavice (Juba ali podobne);  
 gasilski škornji ali čevlji (EN standard);  
 varovalni gasilski pas (EN 358 – novi, izjemoma tudi stari pasovi)  
 

NAGRADE:  
Enota z največjim seštevkom  rezultatov pri posamezni kategoriji bo zmagovalka, ki prejme pokal 
ter prehodno plaketo z nazivom: »NAJ OPERATIVNA ENOTA« 
Drugo in tretje uvrščena enota prejmejo pokale. 
 

PRIJAVE:  
Prijave pošljite do 27. 8. 2019, na e – naslov: gasilci@bucka.info 
Prijavnina na ekipo znaša 20 €, ki se plača na TRR: SI56 0480 2000 2964 248 (NKBM), 
Prostovoljno gasilsko društvo Bučka s pripisom: »Za tekmovanje«, najkasneje do 27. 8. 2019. 
(prijavnina vključuje pravico do nastopa, hrano in pijačo na zaključku ter nagrade) 
 
Pohitite s prijavami, število sodelujočih enot je omejeno!!! 
Upoštevali bomo vrstni red prijav! 
 

INFORMACIJE: 
Podrobnejše informacije o pravilih in točkovanju ter ostalem, bo mogoče dobiti na spletni strani 
www.bucka.info , FB strani: PGD Bučka ali na GSM: 041 556 484 (Silvo) po 15. 8. 2019 
 

Vabljeni, na preizkus usposobljenost vaših operativnih enot 
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Še nekaj foto utrinkov prejšnjih tekmovanj: 

  

  

  

  
 


