
TRR: 02023-0019691590; Davčna.št.: 30452619; Matična št.: 5219345;  
Elektronska pošta: pgdgabrovka@gmail.com ; Spletna stran: pgd-gabrovka.si  

 

 

 
PGD GABROVKA 

Gabrovka 64 
1274 Gabrovka 

  

 
Datum: 10.2.2015 
 

RAZPIS 

Na osnovi programa dela PGD Gabrovka za leto 2015 organiziramo: 

GASILSKI VELESLALOM 2015 

 
ki bo v četrtek, 19. FEBRUARJA 2015 NA SMUČIŠČU DOLE PRI LITIJI ob 18.00 v 

organizaciji PGD Gabrovka. 

 
 
 
SPLOŠNE INFORMACIJE 
 

 Namen dogodka je poleg smučanja in izvajanja nalog na progi  druženje, sprostitev in 
zabava. 

 Veleslalom je ne tekmovalne narave. Poteka na nočni smuki. 

 Ob prijavi navedite ime, priimek letnico rojstva, PGD, GZ, način plačila (TRR ali 
OSEBNO). 

 Najmanjše št. prijav iz posameznega PGD je 2 - naloge se opravljajo v parih (2 
gasilca). 

 PRIJAVA PREJETA PO ELEKTRONSKI POŠTI SE ŠTEJE KOT DOKAZ ZA KRITJE 
STROŠKOV. V primeru neudeležbe pokrije stroške PGD, ki je tekmovalce prijavilo. 

 V primeru neustreznih snežnih razmer aktivnost odpade. V tem primeru prejmete 
obvestilo po e-pošti in na spletni strani PGD Gabrovka 

 
 
KATEGORIJE 
 

 Vsi tekmovalci tekmujejo v isti kategoriji. 

 Ekipe so po spolu lahko mešane. 
 
 
PRAVICA NASTOPA 
 
Na veleslalom se lahko prijavi član PGD iz GZ Litija in sosednjih PGD, ki ni mlajši od 16 let. 
Prijavi se lahko tudi clan MK RLJ3 z enim sotekmovalcem. 
 
 
PRIJAVA 
 
Prijave pošljite na priloženem obrazcu do vključno 14.2.2015 (sobota) na elektronsko 
pošto: dusanpavli@gmail.com . Prijavo pošlje predsednik ali poveljnik PGD. Dokument 
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poimenujte: G.veleslalom2015.PGD____.GZ____ Kasnejših in nepopolnih prijav ne 
sprejemamo! 
 
 
NEOPRAVIČENA ODSOTNOST 
 
V primeru neopravičene odsotnosti tekmovalca na tekmovanju bomo PGD zaračunali stroške 
v višini 20 evrov na člana. Opravičeno odsotnost ekipe lahko javite Dušanu Pavliju po 
elektronski pošti dusanpavli@gmail.com, najmanj 48 ur pred pričetkom tekmovanja. 
 
 
IDENTIFIKACIJA NA DAN TEKMOVANJA 
 

 Identifikacija bo potekala na »Častno gasilsko besedo« – tekmovalec sporoči svoje 
podatke… 

 
 
OPREMA TEKMOVALCEV 
 

 Gasilska zaščitna obleka (dvodelna – hlače, jakna): 

 Gasilska čelada 

 Zaščitne rokavice (lahko smučarske) 

 Podkapa 

 Gasilski pas 

 »Smučarski rekvizit« (po želji lahko: klasične smuči, s poudarjenim stranskim lokom – 
»carving«, bigfoot smuči, snowboard) 

 
 
SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJA 
 

 Navodila so v prilogi. 

 Tekmuje se v parih. 

 Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 
 
 
NAČIN IZVEDBE 
 

 Na dan tekmovanja se na prijavi (A komisija) se vsi tekmovalci zglasijo        
najkasneje do 17:30. 

 Uvodni pozdrav. 

 Žreb štartnih številk.  

 Predstavitev tekmovanja in demonstracija. 

 Priprava opreme, ogrevanje in ogled proge. 

 Izvedba (2 vožnji). 

 Malica. 
 
 
OCENJEVANJE: 
 
Sodniki na progi kontrolirajo pravilnost izvedbe v skladu z navodili za tekmovanje. 
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KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 
 
Formirana bo komisija za pritožbe. Dela ne bo imela, ker morebitnih pritožb ne bo 
obravnavala  
 
STROŠKI  
 

 Potne stroške krijejo udeleženci sami oz. PGD (dogovor v posameznem PGD).  

 Štartnino (stroške kart, tekmovanja in malice) pokrije posamezno PGD na TRR PGD 
Gabrovka: 02023-0019691590 (ostali podatki so nevedeni v nogi in glavi razpisa) s 
pripisom: Gasilski veleslalom ali v dogovoru z svojim PGD posameznik sam na licu 
mesta. 

 Štartnina znaša 20 EUR na tekmovalca. Stroški morajo biti poravnani do 26.2.2015. 
 
 
NAGRADE: 
 
Nagrade niso predvidene. Ob zaključku veleslaloma bo razglasitev in ocena izvedbe. 
 
 
DISKVALIFIKACIJA EKIPE: 
 

 Diskvalifikacije niso predvidene. 

 Vožnja med vratci pred tekmovanjem ni dovoljena. 

 Če ekipe kljub temu ne upoštevajo navodil ali se neprimerno vedejo, ji sodniki 
prepovejo nadaljevanje. 

 
 
INFORMACIJE 
Dodatna pojasnila dobite na GSM: 013 647 116 ali po elektronski pošti 
dusanpavli@gmail.com – Dušan Pavli. 
 
 
 

NA POMOČ!  
  
 

  
 
 
 

Predsednik 
PGD Gabrovka 

Dušan Pavli 

 

 

 
Priloge: 

 Prijavnica 

 Navodila za tekmovanje 

 Ocenjevalni list 

 Shema tekmovanja. 
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