
 

 
KOMISIJAM ZA VETERANE 
PGD in PIGD GZ ŠALEŠKE DOLINE 

 
 

 
  Številka: 139/18-fp 
  Datum: 29.8.2018 

 

 

Tudi v letošnjem letu smo pripravili športno srečanje veterank in veteranov. Poleg dobre zabave, hrane in 
pijače bo tudi letos potekalo  
športno tekmovanje v treh disciplinah: 
  
 STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO 
 KEGLJANJU S KROGLO NA VRVICI  
 PIKADU. 
 

Srečanje bo potekalo pred gasilskim domom PESJE.  

 
PRAVILA TEKMOVANJA:  

 Ekipo posameznega društva sestavlja 9 članov, ki je lahko sestavljena iz veterank in veteranov. 

 Starost - V ekipi so lahko vsi tisti, ki so člani društva in lahko tekmujejo za veteranke in veterane 
(mlajši ne morejo tekmovati - – veteranke najmanj 48, veterani 58 let). 

 Društvo lahko prijavi več ekip ali več ekip v posameznih disciplinah. 

 Tekmovalec posamezne ekipe lahko tekmuje samo v eni disciplini in eni ekipi. 

 Za vsako disciplino sestavljajo posamezno ekipo po 3 člani. 

 Ekipa, ki doseže največje število točk v posamezni tekmovalni kategoriji in osvoji 1. mesto – prejme 
največje število točk – primer: v konkurenci je 15 ekip – prvo uvrščena ekipa prejme 15 točk, ekipa z 
najmanjšim številom točk pa 1 točko. 

 Za skupni pokal lahko tekmuje društvo, ki ima v vseh treh tekmovalnih disciplinah ekipo. Njihove točke 
se seštejejo in ekipa z najvišjim številom točk doseže prvo mesto, za kar prejme prehodni pokal. 

 Udeležba na srečanju v delovnih uniformah. 

 Organizator pripravi enotne rekvizite za vse športne discipline. 

 Na srečanju bo predaja prapora veteranov GZ, ki ga bodo prevzeli člani PGD ŠALEK, ki bodo tudi 
organizator športnega srečanja v letu 2019. 

 



 

 KEGLANJE S KROGLO NA VRVICI: 
 
- vsak član ekipe ima 2 poskusna meta 
- vsaka ekipa meče tri kroge – vsak  tekmovalec ima 3 x po 3 mete – na čiščenje 
- zmaga ekipa z največjim  skupnim številom točk (podrtih kegljev) 
 
 
 
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO: 
 
- 2 poskusna strela 
- 3 streli za tekmovanje 
- zmaga ekipa z največjim skupnim številom točk 
 
 
PIKADO: 
- vsaka ekipa meče tri kroge – vsak  tekmovalec ima 3 x po 3 mete 
- zmaga ekipa z največjim skupnim številom točk 
- vsak član ekipe ima 2 poskusna meta 
 
 

NAGRADE: 
 medalje za prva tri mesta v vsaki disciplini 

 pokali za prva tri mesta za seštevek v vseh treh disciplinah 

 prehodni pokal za najboljši seštevek v vseh treh disciplinah 

 priznanja za vsa društva 
 
 
ZBOR EKIP: ob 16.00 uri – žreb ekip in vrstnega reda tekmovanja - bodite točni, da bomo lahko pričeli 
pravočasno z tekmovanjem. SREČANJE JE V VSAKEM VREMENU. 
 

FINANČNI PRISPEVEK: 6,50 € na posameznika (prehrana in pijača). Pokale in medalje krije GZ. Srečanja se 

lahko udeležijo tudi tisti veterani, ki ne bodo tekmovali.  
 
PRIJAVE:  do vključno torka, 4. septembra 2018  
  
Franc PEČEČNIK:  Mail: franc.pececnik@guest.arnes.si 
    GSM:  031 475 941 
 
PLAČILO SREČANJA: Organizator PGD Pesje bo na podlagi prijav društvom tudi izstavil račune. 
 
 
Z gasilskim pozdravom 

NA – POMOČ! 
 
 
Predsednik komisije za veterane    Predsednik GZ Šaleške doline: 
GZ Šaleške doline: 
Franc PEČEČNIK, l.r.       Jože DROBEŽ,  l.r. 
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