
Na ogled  mladinske gasilske olimpijade odhajata 2 avtobusa navijačev ter 1 kombi.  

Četrtek, 13.7.2017 

ZBOR ob 04.30 - ODHOD avtobusa ob 04.45 izpred gasilskega doma na  Drenovem 

Griču (vožnja cca 2 uri, s seboj vzemite kakšen sendvič in pijačo).  

Prihod v Beljak okoli 7. ure zjutraj. Avtobus pusti navijače pred STADIONOM LIND, Meister-
Erhard-Allee 29, 9500 Villach. 
 

Sledi ogled tekmovanja. 

Nastop enote mladink PGD Drenov Grič – Lesno Brdo je ob 8:00, vaja z ovirami ter štafeta 

ob 9:20.  

Nastop enote mladincev PGD Drenov Grič – Lesno Brdo je ob 8:50 vaja z ovirami  ter 

štafeta ob 9:50. 

Po ogledu  tekmovanju odidemo na piknik prostor (Grillplatze Gail), ki  je le 5 km oddaljeno 
od stadiona Lind.  Sledi piknik navijačev ter  druženje s tekmovalci in mentorji.  

Kdor si bo želel ogledati »Taborsko olimpijado«, ki se prične ob 14.30 v mestu,  bo na 
prizorišče vozil mini bus ter kombi.  

Prispevek za ogled tekmovanja znaša 20,00 EUR za odrasle in 10,00EUR za mladino. 
Prispevek vključuje stroške prevoza, piknika in navijaške majice. Kdor še ni poravnal 
prispevka ga bo lahko na dan odhoda na avtobusu (Franci Friškovec,Urša Zdešar).  Za ostalo 
prehrano poskrbite samostojno.  

             Vsak udeleženec izleta prejme navijaško majico.  

S seboj imejte veljavno osebno izkaznico ali potni list. 

            Dodatno zavarovanje za tujino si mora urediti vsak sam (v okviru Evropske kartice, ki jo izda                                                                            
ZZZS oz. drugega načina zavarovanja). 

 Zaželjene so slovenske zastavice, transparenti in ostali navijaški rekviziti.  

    V primeru slabega vremena imejte s seboj, kakšna dodatna oblačila.  

Vrnemo se v poznih večernih urah.  

Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!« 



 LOKACIJA: 

STADION LIND, MEISTER-ERHARD-ALLEE 29, 9500 VILLACH 
  

  

 

 

 

 

 

Čas nastopov in proge: 

PGD D.GRIČ-L.BRDO (2) - MLADINKE - VAJA - PROGA 2: 8:00                                                               

PGD D.GRIČ-L.BRDO (2) - MLADINKE - ŠTAFETA - PROGA 2: 9:20 

PGD D.GRIČ-L.BRDO (11) - MLADINCI - VAJA - PROGA 1: 8:50 

PGD D.GRIČ-L.BRDO (11) - MLADINCI - ŠTAFETA - PROGA 1: 9:50 

PIKNIK PROSTOR  

STADION LIND – 

 PRIZORIŠČE TEKMOVANJA  


