
 

                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 

 
 
 
 

Gasilska zveza Škofja Loka v skladu s programom dela poveljstva in s pomočjo PGD Stara Loka 
organizira 

 
 

20. GASILSKI RALLY OPERATIVNIH GASILCEV IN GASILK 
 

ki bo  
v soboto, 19. junija 2010 v popoldanskem času s pričetkom ob 14.00 uri v stari vojašnici v 

Škofji Loki. 
 
 
Točen čas štarta boste prejeli na osnovi prijavljenih ekip. 
 
Srečanje bo v vsakem vremenu. Tekmuje se v moški in ženski kategoriji. Mešane ekipe se vodi 
kot moške ekipe. 
 
SESTAVA EKIPE: 
 Ekipa nastopi s petimi tekmovalci v delovnih oblekah ali gasilskem kombinezonu.  
 Ekipe morajo imeti s seboj še (ne velja za ženske ekipe) : 

o Zaščitne obleke (vsi) (jakna,  hlače, obutev, podkapa, čelada, zaščitne rokavice,  
vse po EN standardu)  

o Dva izolirna dihalna aparata (med tekmovanjem bo zagotovljeno takojšnje 
polnjenje tlačnih posod) 

 
Tekmuje se z gasilskim vozilom voznim z B kategorijo. 
Tekmuje se na lastno odgovornost.  
 
Iz vsakega PGD - ja se lahko prijavita največ dve ekipi. 
Ekipe lahko (po želji) prijavijo tudi kakšnega sodnika, ki bo razporejen na delovno točko. 
 
NALOGE: 
- gašenje požara z uporabo izolirnega dihalnega aparata, 
- iskanje UNP jeklenke v zadimljenem prostoru, 
- odstranitev ovire, 
- vezanje vozlov, 
- reševanje iz vode, 
- spretnostna vožnja, 
- nudenje prve pomoči, 
- vlečenje tlačnih cevi. 
 
Tri prvo uvrščene ekipe prejmejo pokale, zmagovalna ekipa pa tudi prehodni pokal. 
Vse nastopajoče ekipe prejmejo priznanja.  
 
Podeljene bodo tudi praktične nagrade podjetja Gasilska oprema iz Ljubljane.  
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POTEK RALLY - a 
Štart je v stari vojašnici na Partizanski cesti v Škofji Loki. Pot poteka mimo gasilskega doma 
PGD Stara Loka, kjer se opravi vaja gašenja požara z uporabo izolirnega dihalnega aparata. Pot 
se nadaljuje proti vasi Papirnica, kjer se izvede nalogo iskanja  UNP jeklenke v zadimljenem 
prostoru in oddaja praznih tlačnih posod (polne prejmete na cilju) . Pot se nadaljuje proti zaselku 
Cavrn skozi vasi Virlog in Moškrinj. Pred zaselkom Cavrn nas čaka naloga odstranitve ovire. Po 
opravljeni nalogi nas pot vodi skozi vas Križna gora, kjer se izvede vaja poznavanja vozlov. Nato 
se spustimo proti naselju Praprotno in nadaljujemo pot v Škofjo Loko. Na parkirišču pred OŠ 
Ivana Groharja bo vmesna točka, kjer se bodo ekipe prerazporedile in osvežile s pijačo. Nato se 
ustavimo na kopališču v Puštalu, kjer je potrebno s pomočjo čolna rešiti utapljajočega se 
občana. Pot nadaljujemo skozi vas Suha in se ustavimo pred gasilskim domom na Trati. Tu sledi 
spretnostna vožnja. Nato se odpravimo proti sedmi kontrolni točki. Do tja moramo skozi vas 
Trata. Sredi Sorškega polja je potrebno nuditi prvo pomoč poškodovanemu kolesarju. Pot 
nadaljujemo skozi Virmaše proti stari vojašnici, kjer nas čaka še zadnja naloga vlečenja tlačnih 
cevi. S to nalogo se tudi uradni del 20. Rally-a zaključi.  
 
KRATKA POJASNILA NEKATERIH NALOG 
 
VEZANJE VOZLOV 
Nalogo opravlja vseh 5 članov ekipe. Vsak tekmovalec z žrebom potegne svoj listek, kjer piše 
kateri vozel mora narediti. Tekmovalci si med seboj ne smejo pomagati ali pogovarjati. 
Možni vozli: 

 moške ekipe in moški iz mešanih ekip 
o osmica, 
o vpletena osmica, 
o enojna reševalna zanka, 
o navezava ročnika, 
o podaljševalni vozel, 
o dvojna reševalna zanka.  
o navezava sekire 
o  

 ženske ekipe in ženske iz mešanih ekip 
o tkalski vozel, 
o jamborski vozel, 
o tesarski vozel, 
o navezava ročnika, 
o osmica za konec vrvi. 

 
Vsi vozli, ki bodo na tekmovanju se nahajajo na spletni strani: http://www.gasilci.org/2003/vozli/ 
 
NUDENJE PRVE POMOČI 
Nalogo opravlja poljubno število članov. Ekipa naleti na poškodovanega kolesarja. Potrebna je 
oskrba kolesarja. Torbo s prvo pomočjo dobi ekipa pred izvedbo vaje. Izvajajo se tudi temeljni 
postopki oživljanja. 
 
Točne opise nalog in zemljevid dobijo ekipe na štartu posamezne etape.  
 
V slučaju morebitnih nejasnosti pokličite Anžeta Rebca na tel. 041 355 991 
 
Prijave ekip sporočite na Gasilsko zvezo Škofja Loka do 10. junija 2010.  
info@gzveza-skofjaloka.si 
 
 
Poveljnik PGD Stara Loka:                                                     Poveljnik GZ: 
Andrej Štremfelj l. r.                                                                Metod Jamnik l. r. 
 


