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Topolšica 22.4.2019 
 
 
 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TOPOLŠICA RAZPISUJE 
 

TEKMOVANJE MLADINE  
(PIONIRJI, PIONIRKE, MLADINCI IN MLADINKE) 

 

ZA POKAL KS TOPOLŠICA 
 

TEKMOVANJE BO V NEDELJO, 12.5.2019 OB 9.00 URI  
 

PRED GASILSKIM DOMOM V TOPOLŠICI 
 
 

Kategorije: 
1. Pionirji in pionirke (6 – 11 let), (rojeni 2008-2013) 
 - vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD 2019, str. 35) 

(izvedeta se 2 vaji, šteje najbolje izvedena vaja) 
 

2. Mladinci in mladinke (12- 16 let), (rojeni 2003-2007) 
- vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD 2019, str. 58) 
 (izvedeta se 2 vaji, šteje najbolje izvedena vaja) 
 
 
V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko tekmujejo pionirke in pionirji 
mlajši od 12 let, upošteva se njihova starost 12 let. Za mladino staro 16 let, se 
upošteva samo letnica. V kategoriji pionirjev in mladincev lahko nastopajo tudi 
mešane ekipe z neomejenim številom pionirk in mladink. Za sodelovanje na 
tekmovanju se morajo tekmovalci identificirati z izkaznico pionirja in mladinca 
(s sliko), pri mladincih je lahko tudi gasilska izkaznica. Tekmovalec se lahko 
identificira tudi z izpisom matičnega lista iz vulkana. Ekipe nastopajo po 
vrstnem redu prihoda na tekmovališče. Tekmovalna ekipa mora prispeti na 
tekmovališče najkasneje do 11 ure. 
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Osebna oprema 
 
Pionirji in pionirke 
Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko kapo pionirjev ali druge gasilske kape in 
znak za ločevanje funkcij. Kape morajo biti brez traku – podbradka. Pionirji so 
lahko oblečeni v spodnjem delu v temno trenirko (oprijete hlače –»pajkice« 
niso dovoljene), v zgornjem delu pa morajo biti oblečeni v gasilske bluze ali 
majice enake barve. Obuti so v športne copate. 
 
Mladinci in mladinke 
Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko 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 ali srajce. Obuti so v športne copate. 
 
RAZGLASITEV REZULTATOV bo najkasneje pol ure po zaključku tekmovanja. 
 
NAGRADE: 
Prve tri uvrščene ekipe desetin prejmejo medalje. Zmagovalne ekipe prejmeta 
prehodni pokal. Vse ostale desetine prejmejo spominsko diplomo. Cena malice 
je 3,50 EUR po osebi. Pri prijavi se sporoči število malic (malica ni obvezna). 
 
PRIJAVE: 
Sprejemamo do četrtka, 9. maja 2019 do 19.00 ure,na: 

- mail: pgd.topolsica@gmail.com 
ali  

- na tel. št.: 041 776 351 – Zalka MIKUŽ.  
 
Ekipe, ki ne bodo imele malice se lahko prijavijo na dan tekmovanja do 11.00 
ure. 
 
 

NA POMOČ! 
 

Organizacijski odbor PGD Topolšica 
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