SREČANJE STARIH BRIZGALN ŠKOFLJICA »2022« - RAZPIS

REGIJSKI SVET GASILSKIH ZVEZ REGIJE LJUBLJANA I
KOMISIJA ZA VETERANE
Ul. Vladimirja Dolničarja 11
1356 Dobrova

Datum: 01.avgust 2022

RAZPIS
Komisija za veterane Regije Ljubljana I v sodelovanju s svetom Regije Ljubljana I in Gasilsko zvezo
Škofljica organizira enajsto srečanje starih delujočih brizgaln, v soboto 1. oktobra 2022 ob 13 uri
pri Osnovni šoli Škofljica (Klanec 5, 1291 Škofljica).

Srečanje in tekmovanje bo potekalo v kategoriji ročne brizgalne in motorne brizgalne, po
naslednjih kriterijih in načinu ocenjevanja:
OPREMA ENOTE:










Enota je sestavljena iz 7 ali 9 gasilcev,
1x stara ročna brizgalna ali motorna brizgalna,
1x ali 2x sesalna cev,
1x sesalni koš,
3x C cev ali 1x B cev in 2x C cev s cevnimi nosilci ( dovoljeni so tudi premeri cevi
pod pogojem, da so le-ti originalne izvedbe),
1x dvojak ali trojak,
2x ročnik,
2 do 3 vedra za vodo (velja za ročne črpalke ki nimajo sesalnih cevi),
Ključi za spajanje niso obvezni.

IZVEDBA VAJE:
Tekmovalna enota gre po prijavi na A komisiji na odrejen tekmovalni prostor in za vajo uporabi
celotno opremo ocenjeno pri A komisiji. Oprema se postavi v območju pred bazenom v širini štirih
metrov ter dolžini osmih metrov. Enota se postroji poljubno. Razdalja od bazena do ognjene črte
je 29 metrov. Od ognjene črte do tarč je 8 metrov za motorne brizgalne in 6 metrov za ročne
brizgalne. Brizgalna se mora nahajati minimalno 1,5 metra od bazena. Razdalja med tarčama je 6
metrov.
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Kosi opreme ne smejo biti med sabo speti pred začetkom vaje, razen v primeru, ko je originalna
oprema tako izdelana. Vaja se prične z izvršnim poveljem desetarja ali zvočnim signalom in konča,
ko so zbite tarče. Vajo se mora izvesti tako, da se črpa vodo iz bazena, za kar enota uporabi
sesalno cev s sesalnim košem do ročne brizgalne ali stare motorne brizgalne. Od ročne brizgalne
ali stare motorne brizgalne do dvojaka ali trojaka uporabi enota eno C cev ali B cev ali cev drugega
premera. Za vsak napad se uporabi enkrat po C cev ali cev drugega premera in ročnik. Dovoli se
uporaba drugih cevi, v primeru, da so le te originalne izvedbe. Potek same vaje je prepuščen
tekmovalni enoti.

KAZENSKE TOČKE:






Prehiter start enote – 5 točk
Prestop ognjene črte, za vsak primer posebej – 10 točk
Zbijanje tarče drugemu – 10 točk
Manjkajoč cevni nosilec, za vsak primer posebej – 5 točk
Ročno zbita tarča, za vsak primer posebej – 20 točk

NAČIN OCENJEVANJE:
1. Nepredelanost oziroma avtentičnost brizgalne:
 Vijačne sesalne spojke na brizgalni in sesalnih ceveh v izvirniku - 1 spajanje vijačne 4





točke; max. število točk je 8, nove spojke 0 točk.
Knaust spojke na brizgalni in sesalnih ceveh - 1 spajanje 1 točka, max. število točk je 2),
(nove spojke 0 točk).
Uporaba enobatne ročne brizgalne – 3 točke
Zmogljivost ročne brizgalne do 200l/min – 2 točki, nad 200l/min – 0 točk
Zmogljivost motorne brizgalne do 500l/min (C sesalna cev) – 2 točki, nad 500l/min 0
točk

2.







Originalnost tekmovalnega orodja:
Uporaba starih ročnikov – za kos 1 točka, max. število točk je 2 točki.
Uporaba starega dvojaka ali trojaka - 1 točka, max. število točk je 1 točka.
Uporaba vijačnih spojk na tlačnih ceveh - 2 točki na cev, max. število točk je 6 točk.
Uporaba Knaust spojk na tlačnih ceveh - 1 točka na cev, max. število točk je 3 točk.
Prevoz opreme s staro tehniko – 2 točki, max. število točk je 2 točki.
Urejen izgled tekmovalnega orodja – 3 točke, max. število točk je 3 točke.

3.




Izvirnost osebne opreme:
Desetina je oblečena v uniforme iz časa brizgalne – max. 5 točk.
Desetina je oblečena v uniforme izdelane do leta 1980 – max. 1 točka.
Desetina uporablja stare čelade do 2. svetovne vojne – max. 2 točki.
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 Desetina uporablja aluminijaste čelade – max. 1 točka.
 Uporaba znamenitosti iz gasilske preteklosti (trobila, sablja, svetila) – za vsak kos po 1

točko, max. 3 točke.
4. Izvirnost tekmovalne enote
 Za enega konja 2 točki – max. 4 točke.
5. Povečana sesalna višina brizgalne:
 1 meter = 3 točke (H = sesalna višina v cm – H x 3 / 100 = število točk).
6. Ostalo:

 Povprečno starost enote nad 50 let je potrebno vsem članom tekmovalne enote dokazati z
gasilsko izkaznico ali osebnim dokumentom. V nasprotnem primeru se dodatnih točk na
povprečno starost tekmovalne enote ne prizna.
 Koš je lahko pred tekmovanjem spet na sesalno cev, v primeru, da sta dve sesalni cevi pred
pričetkom vaje speti, se upoštevata kot ena sesalna cev.
 Če tekmovalna enota uporablja ročno črpalko brez sesalnih cevi, mora vodo v črpalko
natočiti z vedri iz posebnega zato namenjenega bazena. V ročno črpalko pričnejo
tekmovalci točiti vodo z vedri po povelju desetarja. Čas točenja vode v črpalko je del izvedbe
vaje in se šteje v skupni čas izvedbe vaje.
 Če spojke niso enake na cevi, se dodatne točke ne upoštevajo.
 Točke na vprego – konji se prizna samo tistim društvom, ki so pripeljali svoje konje
 Staro motorno brizgalno lahko vžge oseba, ki ni član tekmovalne enote.
 V ročni brizgalni ne sme biti vode pred samim nastopom tekmovalne enote – preverja
komisija A in B.

Vabimo enote veteranov iz PGD Regije Ljubljana I, da sodelujejo z delujočimi ročnimi in
motornimi brizgalnami, ki so bile izdelane do leta 1960. Zaželeno je, da tekmovalne enote
uporabljajo armature in osebno opremo iz časa brizgalne.

Ekipe naj svojo udeležbo prijavijo na priloženem prijavnem listudo nedelje 24. septembra
2022 na e-naslov gzskofljica@gmail.com ali po pošti na naslov:

GASILSKA ZVEZA ŠKOFLJICA
Šmarska cesta 3
1291 Škofljica
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Za vse dodatne informacije pokličite tov. Milana Rajf na telefon: 041 211 153, ali na e-naslov
milan.rajf@siol.com.

Z gasilskim pozdravom » NA POMOČ! «

Predsednik komisije za veterane GZ Škofljica
Milan Rajf, l.r.

Predsednik komisije za veterane regije Ljubljana I
Maks Zupančič, l.r

Predsednik GZ Škofljica
Andrej Pirc, l.r
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