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Sile za zaščito, reševanje in pomoč
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Vabimo vas, da se udeležite
47. tradicionalnega tekmovanja Slovenske vojske, Policije
in Civilne zaščite v patruljnem teku na smučeh,
ki ga organizira 1. BR Slovenske vojske. Tekmovanje bo potekalo v

soboto 13.

januarja 2018 ob 9:30 uri na Pokljuki – Rudno polje.
Pisne prijave s poimenskim seznamom tekmovalcev oz. tekmovalk in navedbo kategorije,
pošljite po pošti do vključno petka, 22. decembra 2017, na naslov:

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO RS
Uprava RS za zaščito in reševanje
»Prijava patruljni tek 2018«
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
gregor.turnsek@urszr.si

Osnovne propozicije tekmovanja:
- Pravico nastopa imajo člani/ce enot za zaščito, reševanje in pomoč in strokovni
delavci/ke za zaščito, reševanje in pomoč (ekipa, tako moška kot ženska šteje 4
tekmovalce, od katerih je eden vodja. Vodja ekipe izvaja vse aktivnosti kot ostali tekmovalci
v ekipi. Vodja ženske ekipe je lahko tudi moški).
- Tekmovanje se organizira s premagovanjem razdalje na turnih smučeh (10 km za moške in
5 km za ženske ekipe) in izvajanjem aktivnosti na delovnih točkah (DT-1 met ročne bombe,
DT-2 streljanje z MK puško, DT-3 premagovanje ovir s plazenjem, DT-4 premagovanje
neurejenega terena peš, DT-5 terensko smučanje in DT-6 prevoz ranjenca z nosili UT
2000).
- Neobvezni trening ekip v streljanju, metu bombe in teku, bo za vse prijavljene ekipe v petek,
12. 1. 2018 od 9.30 do 15.00 ure.
- Maskirno obleko bo zagotovil organizator na dan tekmovanja, na dan uradnega treninga
oziroma drugače, po predhodnem dogovoru z Upravo RS za zaščito in reševanje. Za turne
smuči, palice in čevlje predlagamo, da si jih zagotovite udeleženci sami.
- Startne številke lahko ekipe prevzamejo v petek 12. 1. 2018 v objektu vodstva tekmovanja
na Pokljuki (info pisarna ) ali v soboto 13. 1. 2018, eno uro pred pričetkom tekmovanja.
- Za prijave in ostala vprašanja članov enot za zaščito, reševanje in pomoč, je zadolžena
Uprava RS za zaščito in reševanje. Propozicije tekmovanja in shemo trase pošljemo
naknadno vodji ekipe po e-pošti.
- Organizator krije stroške udeležbe - prijavnina, kosilo ter oprema kot navedeno, ostale
stroške pa udeleženci sami.
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Kontaktna oseba je Gregor Turnšek, e-pošta: gregor.turnsek@urszr.si, tel.:01/471 25 25 ali
051/660 688.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Gregor Turnšek
višji svetovalec

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Naslovniku (GRS, JRS, PRS, KZS, ZVRPS, RKS, radioamaterji, taborniki in skavti, MEEL,
ELME, TKI Hrastnik, Premogovnik Velenje, Medicinska fakulteta, ZVD Ljubljana, Inštitut za
biologijo, Združenje poklicnih gasilcev, GZS, poklicne gasilske enote, GEŠP, druga društva
in organizacije, drugo).
- vsi uporabniki URSZR (izpostave URSZR).

Priloge:
- prijavnica.

