GASILSKA ZVEZA GORENJSKE
Komisija za članice
Bleiweisova 34
4000 KRANJ
Datum: 25. 5. 2010

RAZPIS
za tekmovanje za
1. Srečanje članic GZ Gorenjske,
ki bo v
petek, 25. junija 2010, ob 15.30 uri
v Naklem pred poslovno stavbo Merkur.

Organizatorja srečanja sta PGD Naklo in GZ Naklo.
TEKMOVALNI DEL
Tekmovalna enota je sestavljena iz 5 članic oz. tekmovalk. Pred startom tekmovalke ŽREBAJO,
na kateri tekmovalni progi bodo nastopile. TEKMOVALKE MORAJO POZNATI VSE
NALOGE! Članice z zdravstvenimi težavami bodo lahko tekmovale na progi za vezanje vozlov.
V ekipi je lahko samo ena članica z zdravstvenimi težavami.
1. proga: VEZANJE VOZLOV

Tekmovalka odide proti ciljni črti, kjer je stoji stojalo z vrvjo dolgo 3 m, premera 8 mm s
katero tekmovalka izdela vozel. Vrste vozlov so jamborski vozel, tesarski vozel in tkalski
vozel. Vozel mora biti obvezno narejen na stojalu. Pred startom sodnik postavi tablo z risbo
enega od prej naštetih vozlov. Ko opravi nalogo nadaljuje pot čez ciljno črto.
Ocenjevanje:
• Nepravilna navezava vozla.
• Tekmovalka vozla ni navezala.

5 točk
10 točk

2. proga: GAŠENJE Z VEDROVKO
Tekmovalka vzame vedro in odide do vedrovke, vodo zlije v vedrovko, odvije tlačno cev in prične
brizgati vodo v tarčo. Ko tarčo zruši, nadaljuje pot čez ciljno črto. Brentača bo z gumijasto cevjo in za
vsako tekmovalko bo v cevi že voda. Tarča je prazna pločevinka od barve ali plastenka z vodo.
Ocenjevanje:
• Tekmovalka je pri gašenju z vedrovko prestopila ognjeno črto
s celim stopalom.
• Tekmovalka ni zrušila tarče z vodo, ki jo je imela na razpolago.

5 točk
10 točk

3. proga: SPAJANJE B IN C-CEVI S TROJAKOM
Tekmovalka vzame trojak, ga odloži med kolobarje cevi in prične spajati cevi na ustrezne spojke na
trojaku. Ko opravi nalogo, nadaljuje pot čez ciljno črto.
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Ocenjevanje:
• Tlačni C-cevi nista pripeti na pravi izliv na trojaku.
• Nezapeta spojka – za vsak primer.

5 točk
5 točk

4. proga: NAVEZAVA SEKIRE
Tekmovalka odide do mesta navezovanja in naveže sekirico za dvig v višje nadstropje. Mala sekirica
se naveže z vezalno vrvjo, ki mora viseti na stojalu. Ko opravi nalogo, nadaljuje pot čez ciljno črto.
Ocenjevanje:
• Nepravilna navezava orodja.
• Tekmovalka orodja ni navezala.

5 točk
10 točk

5. proga: METANJE CEVI
Tekmovalka gre do črte, kjer je postavljena ena cev, dvojno zvita in brez cevnega pritrdilca. Spojke
morajo biti obrnjene v smeri napada. Vzame cev in jo razvije v metrskem pasu. Med metanjem cevi,
mora v eni roki držati oba konca cevi za spojkama. Ko opravi nalogo, nadaljuje pot čez ciljno črto.
Ocenjevanje:
• Cev je pri metanju skrenila zunaj metrskega pasu.
• Cev se ne razvije po celi dolžini oziroma se rep koluta dotika cevi.
• Tekmovalka je pri metanju cevi s celim stopalom prestopila ognjeno črto.
• Tekmovalka med metanjem cevi konca cevi ne drži v eni roki.

5 točk
5 točk
5 točk
5 točk

K naštetim točkam se prištejejo še točke:
• čas za izvedbo vaje
1 sekunda je 1 točka
• Prehiter start – tekmovalka je startala pred znakom (prvič opomin)
– za vsako tekmovalko .
3 točke
• Govorjenje – za vsako tekmovalko.
5 točk
• Tekmovalka je opravila delo druge.
10 točk

TEORETIČNI DEL
Pred praktičnim delom vsaka ekipa opravi teoretični del. Vprašanja bodo izbirnega tipa – vse
tekmovalke odgovarjajo na eni testni poli.
Teme po priloženem gradivu:
- Zgodovina PGD Naklo – priloga št. 2
- Vprašanja za teoretični test na gasilskih tekmovanjih za memorial Matevža Haceta – vprašanja od
102 do 152
Ocenjevanje:
• Napačen odgovor – za vsak primer.

1 točka

Od 1000 možnih točk se odštevajo napake pri delu in čas izvedbe vaje. Dodatnih točk na leta ni.
Tekmovanje je organizirano na eni progi z eno sodniško ekipo. Merjenje bo elektronsko na 2
decimalki, zato mora vsaka tekmovalka prečkati ciljno črto. Čas se ustavi, ko zadnja tekmovalka
prečka ciljno črto. Orodje za tekmovanje priskrbi organizator.
Za prva tri osvojena mesta se podelijo pokali. Zmagovalna ekipa dobi prehodni pokal. V primeru, da
več ekip doseže isti rezultat, se upošteva čas izvedbe vaje.
Na tekmovanju smejo nastopiti tekmovalke rojene leta 1994 in starejše. PGD-ji naj pripeljejo na
srečanje vse članice, tudi rezervne članice.

2

Tekmovalna ekipa mora imeti gasilske članske izkaznice ali osebne izkaznice (osebni dokument s
sliko). Članice morajo biti oblečene v delovno uniformo, klasične ali športne čevlje, obvezna je kapa.
Vrstni red za tekmovalne ekipe bo izžreban in poslan po e-naslovih zvez in predsednicam Komisije za
članice po zvezah.
Prevoz organizirajo društva sama.
Rok prijav za tekmovalne ekipe je 15. junij 2010 na gasilsko zvezo. Gasilske zveze pa naj prijavljene
ekipe prijavijo na Gasilsko zvezo Bled - Bohinj, Prešernova cesta 13, 4260 Bled do petka, 18. junija
2010, prek e-naslova: tina.golja@siol.net, jakob.por@siol.net ali osebno v pisarni GZ Bled - Bohinj.
Vsako prostovoljno gasilsko društvo lahko prijavi neomejeno število ekip. Stroški se obračunajo na
število prijavljenih ekip.
Vsaka Gasilska zveza naj prijavi poimensko vsaj enega sodnika iz GZ, z njegovim soglasjem in
prijavo pošlje na gasilsko zvezo Bled - Bohinj najkasneje do 18. junija 2010. V kolikor se sodnik
tekmovanja ne bo mogel udeležiti prosimo, da to sporočite Manci Ahačič ali na GZ Bled-Bohinj.
Organizator prosi, če ekipe, ki se bodo prijavile zaradi kakršnegakoli razloga ne bodo mogle
priti to sporočijo Manci Ahačič na gsm: 041 751 813. Želeli bi, da tekmovanje poteka po načrtu
in se ekip, ki jih ne bo, ne čaka.
Prosimo PGD, da napišete svoje elektronske naslove, kamor bomo lahko posredovali vrstni red
tekmovalnih enot.

Srečanje bomo popestrili z živo glasbo POP DESIGN in DJ Svizcom.

Z gasilskim pozdravom,

NA POMOČ!
Predsednica Komisije za članice GZG:
Manca Ahačič, VGČ

Predsednik GZG:
Jože Smole, ViGČ II. st.

Prilogi:
• Priloga št. 1: Skica tekmovalnih prog
• Priloga št. 2: Zgodovina PGD Naklo
Na tekmovanje pridete:
- iz avtoceste na izvoz Naklo in na levo proti centru Naklo. Za hotelom Marinšek in bencinsko
črpalko se zavije desno, nato pa v križišču levo.
- po stari cesti iz Kranja v smeri Nakla, pred bencinskim servisom zavijete levo, nato pa v
križišču še enkrat levo
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Priloga št. 1:
CILJ

Vezanje vozlov

Vedro z vodo

Trojak

Navezava
sekire

Metanje cevi

1m

15 m

1m

foto celice

START
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Priloga št. 2:
ZGODOVINA PGD NAKLO

GASILSKA ZVEZA NAKLO
Glavna cesta 33
PP 17
4202 Naklo

OBČINA NAKLO
Osnovni podatki
Občina Naklo leži na nadmorski višini 407 m in ima skupaj več kot 5000 prebivalcev. Združuje skupaj 13 naselji
in sicer: Bistrica, Cegelnica, Gobovce, Malo Naklo, Naklo, Okroglo, Podbrezje, Polica, Spodnje Duplje,
Strahinj, Zadraga, Zgornje Duplje in Žeje.
Zgodovina
V virih se Naklo prvič omenja leta 1241. Srednji vek so zaznamovali Turki. Po kraju so robantili rokovnjači,
Napoleonova vojska pa ga je obiskala kar dvakrat. V tej dobi je bilo Naklo gručasto kmečko naselje, nanizano
okrog cerkve.
Ljudje v Naklem so se do prihoda železnice (1908) ukvarjali s poljedelstvom. V tem času so dobro služili s
prevozništvom. V Naklem je bila prekladalna postaja za furmane, ki so svoje blago vozili iz Postojne in Kopra,
Nakelčani pa so jo tovorili dalje na Koroško in v Italijo. Iz nekdanjega kmečkega naselja se Naklo danes razvija
v pravo urbano naselje s številnimi podjetji (Merkur, Mercator – Živila) obrtnimi delavnicami in gostišči
(Marinšek), zgodovino Nakla pa naprej pišejo njegovi prebivalci. Med njimi naj omenimo svetovnega popotnika
in pisatelja ter danes gotovo najbolj prepoznavnega Nakelčana Toma Križnarja.
Znameniti Naklanci
Gregor Voglar - Carbonarius (1651-1717), zdravnik ruskega carja Petra Velikega
Poznala sta ga nemški cesar Leopold I., še bolj pa ruski car Peter I., saj je bil njegov zdravnik, z njim potoval po
Evropi in se udeležil marsikatere carjeve vojne, hkrati pa deloval kot ugleden zdravnik praktik v takratni
prestolnici velikega ruskega imperija. Leopold I. mu je za razne zasluge podelil plemiški naslov. V testamentu je
zapisal 5000 goldinarjev za izgradnjo vodovoda v Naklem. Njemu in njegovi daritvi v čast in spomin stoji
spomenik v samem centru Nakla.
Franc Pirc (1785–1880), sadjar na Kranjskem in misijonar v Ameriki
Franc Pirc je služboval v Podbrezjah kot duhovnik, ustanovil je drevesnico, spodbujal kmete za sadjarstvo in na
novo pozidal župnišče. Pirc je bil tudi avtor več knjig s področja sadjarstva od katerih je prav drugi del
"Krajnskega vertnarja" napisal v Podbrezjah. Deloval je tudi kot misijonar v Severni Ameriki. Pokristjanjevanje
staroselcev je bila njegova najvažnejša dejavnost, ukvarjal pa se je tudi s sadjarstvom. V Minnesoti so leta 1865
njemu na čast ustanovili Pierztown (nekdaj Rich Prairie) in zgradili več spomenikov v njegovo čast. Umrl je v
Ljubljani, pokopali pa so ga na takratnem pokopališču pri sv. Krištofu.
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Znamenitosti
Tabor in cerkev na Taboru

Tabor se zelo lepo vidi tudi iz avtoceste, ki gre mimo Podtabora. Verjetno je nastal okrog leta 1471. Nastal je kot
zatočišče za ljudi in obrambo proti Turkom. Danes je na Taboru romarska cerkev Žalostne matere božje.
V naklanski občini je še nekaj drugih znamenitih cerkva: Cerkev sv. Petra v Naklem, Cerkev sv. Miklavža v
Strahinju, Cerkev sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah, Cerkev sv. Vida v Spodnjih Dupljah.
Arneževa luknja
Jamo je poznal že Valvasor. Za svoje skrivališče pa so jo uporabljali tudi rokovnjači. Jama je dolga skoraj en
kilometer in spada med največje tovrstne jame pri nas. V Arneževi luknji sicer ni veličastnih dvoran in kapnikov,
ki bi jemali dih obiskovalcem. Nekaj manjših dvoranic je skromno okrašenih z majhnimi kapniki, zavesicami in
lepo belo zasiganimi stenami. Znane so ponvice za okamenelimi slapovi.
Dupljanska graščina
V Sp. Dupljah stoji graščina, ki so jo na tem mestu zgradili že v 13. stoletju Dupljanski vitezi. Skozi stoletja je
večkrat zamenjala lastnika. Iz 17. stoletja je v njej ohranjen Valvazorjev bakrorez graščine. Leta 1759 je umrl
zadnji pomembni lastnik in takrat so popisali vse prostore in tako zapustili dokument, kako je bila zgrajena.
Vogvarjeva hiša
Čez dvesto let stara stanovanjska stavba z gospodarskim poslopjem se je ohranila skoraj nespremenjena. Danes
je last krajevne skupnosti Duplje. Leta 1985 je bila razglašena za kulturno-zgodovinski spomenik. V njej je
danes etnografski muzej.
Gasilska zveza Naklo
Gasilska Zveza Naklo je bila ustanovljena leta 16. 4. 2004. Sestavljajo jo štiri prostovoljna gasilska društva:
PGD Podbrezje, PGD Žeje – Bistrica, PGD Duplje in PGD Naklo. PGD Naklo letos praznuje 100-letnico
obstoja.
Viri: www.naklo.si, www.podbrezje.si
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