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FIREFIGHTER COMBAT CHALLENGE
Naše društvo je dobilo povabilo na eno najtežjih tekmovanj ameriških gasilcev v
mestu Boston (točneje Haverhill) v ZDA, ki bo potekalo letos konec avgusta.
PGD Radovljici so ponudili pridobitev licence za takšno tekmovanje z namenom
organiziranja v Sloveniji. Takšno tekmovanje zaenkrat poteka v ZDA in
nekaterih drugih državah po svetu, med drugim tudi v Evropi, vendar zaenkrat
takega tekmovanja v Sloveniji še ni. Naša želja je organizacija takega
tekmovanja tudi pri nas.
Poleg dveh tekmovalcev Anžeta HABJANA in Renata FLEGOTA (oba člana
PGD Radovljica), gre na tekmovanje tudi predsednik društva Igor MARIJAN,
ki se bo na kraju dogovoril za prevzem licence in organizacijo takšnega
tekmovanja pri nas s samim organizatorjem predsednikom Dr. Paul O. Davisom.
Tekmovanje je mednarodno in naša udeležba je predstavitev R Slovenije tudi na
področju tekmovanj med gasilci in to v samih Združenih državah Amerike. Naša
zastopanost je vpisana tudi na njihovi spletni strani (events), naslov se nahaja v
spodnjem delu besedila.
Grob opis tekmovanja:
Gasilec tekmuje s popolno operativno opremo. Oprema je težka 25 kg (zaščitna
obleka + dihalni aparat). Gasilec diha zrak preko maske iz tlačne posode. Preteči
mora po stopnišču v 3 nadstropje ( 12 m ). S seboj mora nesti 20 kg zvite cevi.
Ko pride do vrha odloži cev in po vrvi potegne 30 kg težko utež (12 m visoko).
Ko utež potegne do vrha, steče po stopnicah navzdol. Na poligonu s težkim
kladivom udarja po železni kladi, ki jo ima med nogama in jo mora premakniti
za 1m. Med ovirami teče 20 m, vzame polno cev z vodo in jo vleče nazaj 20 m
skozi vratca in z vodo zbije tarčo. Spusti cev in zagrabi 80 kg težkega
ponesrečenca, ki ga vleče 20 m do cilja. Tekmovalcu ne sme zmanjkati zraka v
tlačni posodi. To je eno najbolj zahtevnih tekmovanj na svetu. Več si lahko
pogledate tudi na: www.firefighterchallenge.com.
Odpotujemo v sredo 20. 8. 2008 ob 7:15, nato pristanemo v Bostonu in se
nastanimo v hotelu. V petek se začne uradni del tekmovanja, kjer se bosta naša
člana pomerila s svetovnim in ameriškim prvakom (neuradni trening). V soboto
23. 8. se bosta udeležila tekmovanja v posamični disciplini in se pomerila pod
težkimi pogoji z ostalimi gasilci.
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Ker do sedaj nismo na našu udeležbo opozorili medijve, vam sedaj, sicer v
zadnjem trenutku pošiljamo opis. V Slovenijo se vrnemo 31. 8. 2008 ob 11.10
na letališče Jožeta Pučnika v Ljubljani.
O vseh podrobnostih tekmovanja vas bomo obveščali sproti preko maila.
Prosim, da našo udeležbo objavite v medijih in opozorite javnost na našo
udeležbo in prezentacijo Slovenije v svetu (tudi z gasilskega področja).
Za vse informacije sem vam na voljo preko maila marijanigor@gmail.com

Igor MARIJAN
Predsednik društva
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