
 

 

 
VSEM PGD in PIGD V GZ ŠALEŠKE DOLINE 

 
 
  Številka: 128/18-bh 

  Datum: 23.5.2018 

 

V skladu s sklepom 2. seje Poveljstva  GZ Šaleške doline z dne 22.5.2018  in sklepom 2. seje UO GZ Šaleške 

doline 21.5.2018 
 

RAZPISUJEMO 
 

Tekmovanje GZ Šaleške doline v vseh starostnih kategorijah za leto 2018. 

 

V letu 2018 bodo gasilska tekmovanja izvedena v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi tekmovalnimi 

disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, GZS, 

2013. 

 

TEKMOVANJE MLADINE GZ ŠALEŠKE DOLINE in 

2. POKALNO TEKMO MLADINE SŠR 
 

sobota, 16. junij 2018 s pričetkom ob 8.00 uri 

na parkirišču pred restavracijo »Pod Jakcem« pri Gorenju Velenje. 

organizator POVELJSTVO MO Velenje in POVELJSTVO GZ Šaleške doline 
 

Kategorije: 
I.  

a) pionirke od 7 do 11 let (rojene 2007-2011)  

b) pionirji od 7 do 11 let (rojeni 2007-20011)  

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35)  

- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 52)  

- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 278)  

 

II. 
a) mladinke od 12 do 16 let (rojene 2002-2006)  

b) mladinci od 12 do 16 let (rojeni 2002-2006)  

- mokra vaja s hidrantom (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96)  

- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2017/2018)  

- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)  
 

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let (letnik 2012), vendar 

se upošteva starost 7 let.  

V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, mlajši od 

12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica.  

Pri vaji z vedrovko za pionirke in pionirje bodo vedrovke z gumi cevjo dolžine 2 m.  

Tip vedrovke izbere organizator, ki mora ob razpisu za posamezno pokalno tekmo na spletni strani 

priložiti tudi fotografije vedrovk, ki se bodo uporabljale na posameznem razpisanem tekmovanju.  



 

Pri štafeti s prenosom vode morajo biti vse posode za vodo na vseh štirih tekmovanjih enakih dimenzij.  

Pri mokri vaji s hidrantom mora organizator zagotoviti dobavo vode s konstantnim tlakom 5 barov.  
 

Za sodelovanje na pokalnih tekmovanjih se morajo tekmovalci identificirati z IZKAZNICO PIONIRJA 

IN MLADINCA (s sliko), pri mladincih je lahko tudi gasilska izkaznica.  
 

Vrstni red nastopa enot se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator posameznega tekmovanja na 

podlagi prijavljenih enot.  
 

Vse ostale pogoje tekmovanja in organizacije najdete v pravilniku o ligaškem tekmovanju v Savinjsko-

šaleški regiji, ki so ga prejele vse GZ.  

 

Osebna oprema  
 

Pionirji  
Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko kapo pionirjev in znak za ločevanje funkcij. Pionirji so lahko 

oblečeni v spodnjem delu v temno trenirko, v zgornjem delu pa morajo biti oblečeni v gasilske bluze – 

srajce ali majice enake barve. Obuti so v športne copate ali cestne čevlje . Kapa je tipizirana za pionirje – 

brez traku – podbradka.  
 

Mladinci  
Vsak tekmovalec mora imeti čelado in znak za ločevanje funkcij. Mladinci so lahko oblečeni v spodnjem 

delu v temne dolge hlače (oprijete hlače –»pajkice« niso dovoljene), v zgornjem delu pa morajo biti 

oblečeni v gasilske bluze, srajce ali tipizirane nove polo majice. Obuti so v cestne čevlje ali športne 

copate iz usnja oziroma usnju podobnih materialov (ne velja iz blaga).  

Oprema članov posamezne tekmovalne enote mora biti enotna (vsi enake čelade, vsi brez rokavic oz. vsi 

z rokavicami, vsi brez pasov ali s pasovi).  

Vse tekmovalne enote lahko tekmujejo v novih ali starih delovnih oblekah, ali v kombinaciji le-teh.  

Pionirji in mladinci lahko tekmujejo tudi v delovnih hlačah in srajcah z oranžnimi žepi ali pa v delovnih 

hlačah in novih tipiziranih polo majicah, vendar morajo biti enotno opremljeni.  
 

Mentorji in spremljevalci  
Mentorji in spremljevalci iz društev, ki so v spremstvu otrok, morajo biti oblečeni v delovne obleke 

(vključno s kapo), lahko pa so brez bluze. Mentor lahko izvedbo vaje spremlja na za to določenem mestu, 

katerega posebej označi organizator tekmovanja na vsaki progi.  

Mentor s svojim govorjenjem ne sme vplivati na potek vaje. V označenem prostoru se mora nahajati 
od začetka vaje do konca ocenjevanja. Če mentor označeni prostor med potekom vaje in ocenjevanja 
zapusti, ga predsednik ocenjevalne komisije najprej opomni, nato zahteva njegov umik iz 
tekmovalnega prostora. Če mentor tudi te zahteve ne bo upošteval, predsednik ocenjevalne komisije 
poda predlog za diskvalifikacijo enote (Pravila točka 1.7). 
 

Vrstni red nastopa enot se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator posameznega tekmovanja na podlagi 

prijavljenih enot.  
 

Vsi ostali pogoji tekmovanja in organizacije so določeni s pravilnikom o ligaškem tekmovanju v Savinjsko 

šaleški regiji. 

 
 

Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije pionirjev 

ali mladincev. 
 

Rezervni tekmovalci  sodelujejo samo pri komisiji A, nato pa morajo zapustiti enoto in gredo med gledalce 
na tribuno. 
 

VSE ENOTE MORAJO BITI ENOTNO OBLEČENE! 



 

TEKMOVANJE ČLANOV IN STAREJŠIH GASILCEV 

nedelja, 17. junij 2018 na nogometnem stadionu v Šmartnem ob Paki 

organizator PGD Šmartno ob Paki in POVELJSTVO GZ Šaleške doline 

pričetek tekmovanja: 

 ob 8.00 uri za člane 

 ob 8.30 uri za starejše gasilce 
 

Kategorije: 
III.  

1. Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več  

2. Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več  

3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let  

4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let  
 

- vaja z motorno brizgalno (str. 112)  

- štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (str. 163)  -  izvedba BREZ OVIR 

- vaja razvrščanja (str. 281)  

 

IV.  

1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več  

2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več  

- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 248)  

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268)  
 

Oblačila: 
 

 ČLANI: popolna delovna uniforma, gasilski šlem in pas s karabinom. Ženske enote zgornji del obvezno 

gasilska jakna ali bluza, spodnji del so lahko temne neoprijete dolge hlače (do gležnjev). Trenirke ali 

legice niso dovoljene.  Obutev, kot je navedeno v knjigi. 

 STAREJŠI GASILCI: popolna delovna uniforma, gasilski šlem in pas s karabinom, (starejše gasilke lahko 

tudi čelade CZ); oprema se bo odlagala na stole. 
 

Mentorji  

Pri članicah in članih mentor NI prisoten na tekmovalni progi. 

Mentorji starejših gasilk in gasilcev morajo biti predpisano oblečeni v delovne obleke s kapo. Mentor (samo 

eden) lahko pomaga pri pripravi orodja,  izvedbo vaje pa spremlja na za to določenem mestu, katerega posebej 

označi organizator tekmovanja.. Mentor s svojim govorjenjem ne sme vplivati na potek vaje. V označenem 

prostoru se mora nahajati od začetka vaje do konca ocenjevanja. Če mentor označeni prostor med potekom 

vaje in ocenjevanja zapusti, ga predsednik ocenjevalne komisije najprej opomni, nato zahteva njegov umik iz 

tekmovalnega prostora. Če mentor tudi te zahteve ne bo upošteval, predsednik ocenjevalne komisije poda 

predlog za diskvalifikacijo enote (Pravila točka 1.7).  
 

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

leta starosti). 

Na vseh tekmovanjih 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. 

Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko nastopi na 

istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto.  

Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, razen pri članih A in članicah A, ki morajo 

dopolniti starost 16 let na dan tekmovanja.  
 



 

Rezervni tekmovalci  sodelujejo samo pri komisija A, nato pa morajo zapustiti enoto in gredo med gledalce 
na tribuno  
VSE ENOTE MORAJO BITI ENOTNO OBLEČENE! 
 

MALICA 
 MLADINA: 11 malic na desetino in stroški sodnikov in tekmovanja skupaj: 56,50 € 
 Dodatna malica 3,50 €. 

 ČLANI: 10 malic na desetino ter stroški sodnikov in tekmovanja skupaj: 83,00 € 
 STAREJŠI GASILCI: 8 malic na desetino ter stroški sodnikov in tekmovanja skupaj: 66,00 € 
 Dodatna malica 6,50 €. 
 

DODATNE BLOKE ZA MALICO BOSTE LAHKO DOBILI NA KOMISIJI "A". 

2.0 € NA OSEBO (računano na ekipo 9 ali 7) IN JE NAMENJENO ZA DELNO POKRIVANJE 

STROŠKOV SOJENJA, ZA POKALOV OZ. MEDALJ IN ORGANIZACIJO TEKMOVANJA. 
 

Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot: 

 pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna NOVA IZKAZNICA  PIONIRJA IN MLADINCA  

ali GASILSKA IZKAZNICA (mladinci). 

 članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilk in starejših gasilcev GASILSKA IZKAZNICA. 

V kolikor je gasilska izkaznica v izdelavi, matični list člana iz Vulkana in osebni dokument. 
 Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan.  

PRIJAVE:  
 ZADNJI ROK ZA PRIJAVE ENOT:  do ponedeljka, 11. junija 2018 preko Vulkana: 
 

 Prijava za tekmovanje mladine: Pojdite na tekmovanja/vrsta tekmovanja – regijsko tekmovanje; naziv 
tekmovanja: TEK MLADINE GZ ŠD IN 2. TEKMA LIGE SŠR 18 

 Prijava za tekmovanje članov in veteranov: TEK ČLANI IN VETERANI GZ ŠD 18 

in na elektronski naslov gz.velenje@siol.net . (GZ ŠALEŠKE DOLINE, ŽAROVA 2, 3320 VELENJE, informacije 
031 382 513, TEL./FAX: 5869 214. 
 

Enote morajo imeti s seboj računalniško izpolnjen prijavni list iz VULKANA ! 
Morebitne spremembe tekmovalcev se  vpišejo ročno, tako da je razvidno kje je sprememba! 
 

Vrstni red nastopa tekmovalnih desetin se bo izvajal po časovnici, ki jo pripravi kolegij predsednika GZ 

Šaleške doline po žrebu glede na prijavljene desetine v torek, 12. junija 2018 . 

Žreb bo objavljen na spletni strani GZ Šaleške doline in poslan po e-pošti na društva in zveze za pokalno 

tekmovanje mladine. 
 

Plačilo kotizacije tekmovanja: 

 do četrtka, 14. junija 2018. 

na račun BANKA KOPER; TRR: 10100 0047717690.  

Računi za plačilo kotizacije tekmovanja bodo društvom s strani gasilske zveze izstavljeni v 8 dneh po 

tekmovanju. 
 

Želimo Vam veliko športne sreče in tekmovalnih uspehov. 
 

NA – POMOČ! 
 

POVELJSTVO GZ ŠALEŠKE DOLINE  

mailto:gz.velenje@siol.net

