
                          PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DVORJANE 

                                             Dvorjane 38/a, 2241 Sp. Duplek, SLOVENIJA. 
 

Pod pokroviteljstvom Gasilske zveze Slovenije 
 

RAZPISUJE 
 

37. TEKMOVANJE GASILSKO REŠEVALNIH ČOLNOV 2022 
Na reki Dravi v Dvorjanah, 

v SOBOTO, 16. JULIJA 2022. 
 

Program tekmovanja: 

• Sobota, 16.07.2022:               -      ob 9:00 uri – uradni trening 

- ob 13:00 uri  - otvoritev tekmovanja  

- ob 18:00 uri – razglasitev rezultatov 

 

Tekmovanje z gasilsko reševalnimi čolni: 

Ekipo sestavljajo trije gasilci / gasilke, z minimalnim činom GASILEC, lahko pa v ekipi sodeluje tudi 

pripravnik, ampak maksimalno 2,  (na primer: strojnik/ čin gasilec, vodja/ čin pripravnik, reševalec/ čin 

pripravnik).  

Strojnik mora imeti izpit za voditelja čolna za plovbo po celinskih vodah,  

- Pri prijavi se lahko zahteva identifikacijski dokument 
- Izpit za voditelja čolna se pokaže pri prijavni komisiji, kjer se vpiše številka izpita, prav tako izpit 

od strojnika pokaže vodja čolna sodniku na startu. 
- Za čas vožnje se lahko izpit shrani pri sodnikih na startu in se ga kasneje dvigne pri prijavni 

komisiji. 
Tekmujejo člani in članice prostovoljnih in poklicnih gasilskih enot. 

Kategorije, v katerih se tekmuje, so po moči motorja: 25Km, 40Km in po posadkah, člani, članice, 

poklicni gasilci in kategorija »VETERANI« v kateri tekmujejo tekmovalci nad 50-tim letom starosti, v 

ekipi pa je lahko eden tekmovalec star od 45 let naprej. Za kategorije, da se odpro morajo biti vsaj 4 

ekipe iz različnih enot, drugače se vse enote razvrsti samo po kategoriji moči motorja. 

Motor mora bit varovan na čoln z jeklenico ali vrvjo, imeti mora ključek in vrvico za hitro ugašanje 

motorja. Čoln mora biti tehnično pregledan, veljavno registriran, obvezno zavarovan. 

Oprema čolna: reševalni obroč – atestiran, vesla, vrvi, kavelj, sidro. 

Oprema gasilcev: Gasilska delovna obleka TIP A in B ali stari model, lahki črni čevlji, suha obleka 

(sandiline) z čevlji,  rešilni jopič pregledan in atestiran.  
 

Prijave ekip bodo mogoče na spletnem naslovu info@gasilcidvorjane.com  od 1.7.2022 do 15.7.2022 

do 18h in na dan tekmovanja do 11. ure.  

Najboljše tri ekipe bodo prejele pokale in medalje, vse udeležene ekipe pa pisna priznanja. 

V naj številčnejši kategoriji bo prehodni pokal župana Občine Duplek.  
 

Ostale informacije so na spletni strani:  www.gasilcidvorjane.com  

Vprašanja lahko postavite na elektronskem naslovu: poveljnikdvorjane@gmail.com  ali pri  poveljniku 

PGD Dvorjane Primož Drozg  Tel: 051637359. 
 

Pridržujemo si pravico do sprememb na dan tekmovanja.   

Vabljeni ! 
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