
TEKMOVANJE GZ RIBNICA  in GZ LOŠKI POTOK  –    AVTO RALLY 2020 

 

RAZPIS TEKMOVANJA 

 
Gasilska zveza Ribnica in Gasilska zveza Loški Potok razpisujeta tekmovanje gasilskih enot v Avto rally – ju. 
Tekmovanje se bo izvedlo na območju Občin Ribnica in Sodražica v sklopu požarno varnostnega meseca v soboto, 
10.10. 2020 s pričetkom ob 9:00 uri. Tekmovanje bo izvedeno v vsakem vremenu. Dolžina proge 44 km. 
 
Start tekmovanja :  
 
Vozila vnesena v Vulkan: ( vozila PV 1, PV 2, GVM 1, GVM 2, GV 1, GV 2, GVV1, GVV2, HTRV, GVGP 1) 
 
Kategorija po spolu ločeno: 

- Moška ekipa 
- Ženska ekipa 

 
Posadka :  
 

- Število posadke je omejeno na 4 (štiri) člane;  
- Predpisana je zaščitna obleka, čelada, škornji, rokavice, delovni pas, obrazna maska, podkapa;  
- Člani morajo biti polnoletni (18 let) in vpisani v Vulkan; 
- Ekipe tekmujejo na lastno odgovornost; 

 
Ostale omejitve : 
 

- Posamezna ekipa ima na voljo med 70 in 75 minut za čisto vožnjo; 
- Posadka mora opraviti tudi zahtevano delo na kontrolnih točkah; 
- Zahtevamo vožnjo v okviru omejitev na cestišču – pri relacijski vožnji se upoštevajo cestno prometni 

predpisi; 
- Vsako kršenje CPP vključno s prehitro vožnjo se kaznuje; 
- Uživanje alkohola pred in med tekmovanjem je prepovedano – če pokaže alkotest vinjenost je ekipa 

diskvalificirana, prav tako je ekipa diskvalificirana če uporablja sireno ali intervencijske luči.  
 
Splošno : 

- Tekmovalci in tekmovalke se pred štartom pri sprejemni komisiji evidentirajo z gasilsko izkaznico 
- Pri nadzoru prometa sodeluje PP Ribnica 
- Čas vožnje se upošteva samo v primeru enakega števila kazenskih točk  

 
Prijave sprejemamo do 1.10.2020 do 15. ure. Prijavnica bo na spletni strani GZ Ribnica. Odjava ekip je možna do tri 
dni pred tekmovanjem. 
 
Organizator poskrbi za priznanja. Pripravi se prigrizek za tekmovalce in tehnično osebje. 
 
Dodatna pojasnila : 
Puželj Janez 031 772 205 
Mohar Nejc 030 913 135 
 
 
Ribnica : 4.9.2020 
 
                                                                                                                                              Poveljnik GZ Ribnica 
                                                                                                                                                       Puželj Janez 

 


