POSEBNA NAVODILA:
(izvleček sklepov zadnje seje MK regije LJ2)

Na osnovi programa dela Mladinske komisije regije Ljubljana II. organiziramo 4. regijsko tekmovanje v
gasilski orientaciji za mlade, ki bo v soboto, 16. junija 2012 v Zdenski vasi – GZ Dobrepolje.
Pravico do nastopa imajo ekipe, ki so na občinskih orientacijah dosegle prvo in drugo mesto v
posamezni kategoriji. Na državno orientacijo se uvrstijo prvi dve uvrščeni ekipi posamezne kategorije.
Prijave ekip na dan tekmovanja:
-

Izpolnjena prijavnica z vsemi potrebnimi podatki,
Identifikacija je možna: z izkaznico pionirja in mladinca s sliko, z knjižico pionirja in mladinca s
sliko, gasilsko izkaznico in izpisom iz vulkana, če je izkaznica v postopku izdelave,
Tekmovalci so v športni opremi, kakor tudi mentorji spremljevalci pionirjev, ostali mentorji
obvezno v gasilski delovni obleki, ki je priporočena tudi za vse ostale spremljevalce.
Ekipe gasilskih pripravnikov morajo imeti kompas,
Ekipe, ki ne bodo izpolnjevale razpisne pogoje bodo nastopile izven konkurence!

Nagrade:
-

Prehodni pokali posameznih kategorij,
Pokali za prve tri uvrščene ekipe posameznih kategorij,
Medalje za prve tri uvrščene ekipe posameznih kategorij,
Priznanja za sodelovanje za vsako ekipo,
Spominek gostitelja za vse udeležence.

Hrana in pijača bo zagotovljena za vse udeležence tekmovanja.
Podatki o progi:
•

Pionirji: krožna proga deloma makadamska, deloma gozdna in deloma travnata površina z
enim malo večjim vzponom, poteka ob obrobju gozda in po pašnikih, dobro označena;

•

Mladinci: krožna proga ½ gozdne in ½ travnate površine. Razgibana proga z enim daljšim
enakomernim vzponom.

•

Gasilci pripravniki: krožna proga 2/3 gozdne in 1/3 travnate površine. Zelo raznovrstna in
razgibana proga z daljšim spustom in ciljnim vzponom.

Vse proge potekajo po utrjenih poteh, razen en travnati prehod za pionirje, ki pa bo posebej
označen. En del proge poteka ob pašnikih in kmetijsko obdelovalnih površinah, zato je strogo
prepovedano zapuščati utrjene poti!

Proga za Gasilce pripravnike bo ravno tako označena po poteh, vendar zaradi priprave na državno
tekmovanje je kompas obvezen.
Ker ta del Dolenske spada tudi med območje medveda (in drugih stalnih prebivalcev gozda) bodo na
tekmovanju prisotni tudi lovci, ki bodo pred in med tekmovanjem stalno na terenu.
Tekmuje se na lastno odgovornost!
Dodatek razpisa:
ŠTAFETNO VEZANJE VOZLOV IN ŠTAFETNA NAVEZAVA ORODJA za pionirje, mladince, gasilce
pripravnike
•
•

Pred pričetkom vaje vrvi visijo na drogu.
Ocenjevanje: Pri hkratnem startu vseh treh tekmovalcev sodnik le te ustavi in jih opozori, da
se vaja izvaja štafetno. V kolikor tekmovalci hkrati startajo drugič, se ekipo diskvalificira.

Tekmovanje se izvede po razpisnih pogojih in pravilih državne orientacije (spletna stran GZS /
spletna stran PGD Zdenska vas), razen odstopanj, ki so navedena v teh posebnih navodilih.
Opozorilo za vse sodnike in kontrolorje na progi: Opremljeni morate biti z časomerilci (štoparco),
pisali in radijsko postajo (predsednik posamezne ekipe) in oblečeni v gasilske delovne obleke.

Z gasilskimi pozdravi,

Predsednik MK regije Ljubljana II.
Aleš Strnad

