
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Štev.:  

                                                                                                                 Datum: 13. 9. 2017 

 

Po sklepu 20. seje regijskega sveta SŠR in po razpisu ciklusa tekmovanj za memorial Matevža 

Haceta 2017 - 2018 GZ Slovenije  

 

RAZPISUJEMO 

 

TEKMOVANJE ČLANIC IN ČLANOV TER STAREJŠIH GASILK IN 

GASILCEV SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE  

ZA LETO 2017 
 

Tekmovanje bo v nedeljo 8. oktobra 2017 v športnem parku v Latkovi vasi s pričetkom ob 

8.00 uri 
 

Organizator tekmovanja je GZ PREBOLD. 
  

Tekmovanja bodo potekala v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 

 

1. a) članice A:  starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več. 

    b) člani  A:  starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več. 

    c) članice  B:  starost vsake tekmovalke: 30 let in več ( letnik 1987 ) 

    d) člani  B:  starost vsakega tekmovalca: 30 let in več  ( letnik 1987 ) 

 

ČLANI- CE     A, B Taktična mokra vaja z MB  * 

 Teoretični test: vprašanja letnik 2016 ** 

 Vaja razvrščanja *** 

 

* - Knjižica Pravila GŠTD, leto izdaje 2013, st. 174.  

**- Knjižica Pravila GŠTD, leto izdaje 2013, st. 285. 

***- Knjižica Pravila GŠTD, leto izdaje 2013, st. 281. 

 

 

Osebna oprema članskih enot je po pravilih gasilske službe. Tekmovalci morajo biti oblečeni 

v gasilsko delovno obleko, imeti morajo gasilske zaščitne rokavice ali usnjene rokavice (vsaj 

spodnji deli prstov in dlani morajo biti usnjeni). Pokriti morajo biti s čelado, opremljeni z 

delovnim pasom s karabinom in obuti v škornje ali cestne čevlje iz usnja ali umetne mase. 

Obuvalo mora biti temne barve in tako visoko, da je gleženj zaščiten (pomembno je, da je 

gleženj zaščiten-nizki čevlji niso dovoljeni). Gležnja oprijemajoči športni ali planinski čevlji so 

dovoljeni. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni.  

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 
SAVINJSKO ŠALEŠKA REGIJA 

Savinjska cesta 29, 3330 MOZIRJE 

 

 03 5832546 
 E-mail::gzzsd.mozirje@gmail.com  
TRR: SI56 02426 001207 4027 
 
GASILSKA ZVEZA PREBOLD 

GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE 

GASILSKA ZVEZA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

GASILSKA ZVEZA ŽALEC 

mailto:gzzsd.mozirje@gmail.com


Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. Za identifikacijo pri komisiji »A« morajo 

imeti člani  in članice obvezno GASILSKO IZKAZNICO. 

 

Tekmovalne enote članic B in članov B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez 

dodatnih točk na leta starosti).                           

Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih 

A in članicah A, ki morajo dopolniti 16 let na dan tekmovanja. 

 

2. a) starejše gasilke:  starost tekmovalke 48 let in več (rojene pred vključno letom 1969). 

    b) starejši gasilci: starost tekmovalca 58 let in več (rojeni pred vključno letom 1959). 

 

STAREJŠI ČLANI - CE Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev * 

 Vaja »raznoterosti« - 7 tekmovalcev ** 

 

* - Knjižica Pravila GŠTD, leto izdaje 2013, st. 248. 

** - Knjižica Pravila GŠTD, leto izdaje 2013, st. 268. 

 

Osebna oprema enot starejših članov in članic je po pravilih gasilske službe. Tekmovalci 

morajo biti oblečeni v gasilske delovne obleke, pokriti s čelado. Opremljeni so z gasilskim 

delovnim pasom s karabinom in obuti v nizke ali visoke čevlje temne barve. Vsak tekmovalec 

mora imeti tekmovalno oznako. Tekmovalna enota mora biti enotno opremljena. Za 

identifikacijo pri komisiji »A« morajo imeti starejši člani  in članice obvezno GASILSKO 

IZKAZNICO. 

 

Regijskega gasilskega tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalne enote, članov A, članic A, članov 

B, članic B, poklicnih gasilcev A in poklicnih gasilcev B starejših gasilcev in starejših gasilk, ki so 

na tekmovanjih svojih gasilskih zvez dosegle prva tri mesta. 

 

Državnega gasilskega tekmovanja v letu 2018 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, starejših 

gasilcev in starejših gasilk, ki so na regijskih tekmovanjih dosegle prva tri mesta in tekmovalne 

enote članov A, članic A, članov B, članic B,  ki so na regijskih tekmovanjih dosegle prvi dve mesti.  

 

Na tekmovanju lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije članov 

in starejših gasilcev. 

Članice lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na 

leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških. 
 

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 

 

NAGRADE 

Na regijskem gasilskem tekmovanju bo organizator podelil pokale za prve tri uvrščene ekipe v 

posamezni kategoriji. 

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA TEKMOVALNIH EKIP 

Kotizacija za tekmo za člane in članice znaša 93,00 € na desetino (9 tekmovalcev + 1 mentor). 

To plačilo velja tudi za enote iz GZ PREBOLD.  

Kotizacija za tekmo za starejše člane in članice znaša 73,00 € na desetino (7 tekmovalcev + 1 

mentor). To plačilo velja tudi za enote iz GZ PREBOLD.  
 

Dodatna malica je 6,50 €. Bloke je možno dobiti na komisiji A. 



Plačilo štartnine (predujma kotizacije) tekmovanja je do srede, 4. oktobra 2017 na račun 

GASILSKA ZVEZA  PREBOLD, Hmeljarska cesta  3, 3312  PREBOLD-                           TRR: 

0510 08101 5121 516  A BANKA 

namen: sofinanciranje regijskega članskega tekmovanja 

S seboj naj predstavnik društva prinese dokazilo o plačilu predujmakotizacije. 

Račune za plačilo kotizacije tekmovanja bo GZ PREBOLD izstavila v 8 dneh po tekmovanju. 

 

PRIJAVE:  
 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVE ENOT je do petka, 29. septembra do 17.00 ure IZKLJUČNO 

PREKO VULKANA. 

Pojdite na zavihek tekmovanja/vrsta tekmovanja – regijsko tekmovanje; naziv tekmovanja:  

Regijsko člansko tekmovanje SŠR 2017  

 

Morebitne odjave so možne najkasneje do srede 4.10.2017 na št. 041 793 776 do 18,00ure. Po 

tem datumu odjave niso možne in je potrebno poravnati stroške, čeprav enota ne bo 

tekmovala. 

 

Računalniško izpolnjeni prijavni listi iz VULKANA bodo že pri A komisijah! 

Morebitne spremembe tekmovalcev se na izpisan prijavni list pri komisiji A vpišejo ročno, tako da 

je razvidno, kje je sprememba! 

 

Vrstni red nastopa tekmovalnih desetin se bo izvajal po časovnici, ki jo pripravi organizator - GZ 

PREBOLD po žrebu glede na prijavljene desetine v torek, 3. oktobra 2017. 

Časovnica bo poslana po elektronski pošti na Gasilske zveze SŠR v sredo dne 4.10.2017. 

 

 
Želimo Vam veliko športne sreče in tekmovalnih uspehov. 
 

 

NA – POMOČ! 

 
 

 

POVELJSTVO 

SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE 

Poveljnik 
Franc RANČIGAJ 


