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Vsem PGD v GZ Žalec
Gasilskim zvezam SŠ regije
Gasilska zveza Žalec v skladu s programom dela GZ Žalec in Savinjsko Šaleške regije 2019
RAZPISUJE

MLADINSKO TEKMOVANJE GZ ŽALEC
IN
4. TEKMO V 13. LIGAŠKEM TEKMOVANJU PIONIRJEV IN MLADINCEV
SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE 2019
Tekmovanje bo v nedeljo, 22. septembra 2019, od 8:00 dalje
v Športnem centru v Žalcu po pripravljenem časovnem razporedu.
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi
disciplinami:
I. PIONIRJI in PIONIRKE (od dopolnjenih 6 let do 11 let)
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke
- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke
II. MLADINCI in MLADINKE (od 12 do 16 let)
- vaja z ovirami za mladince in mladinke
- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke
- vaja razvrščanja

Pomembno:
Pri tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, izjema so pionirke in pionirji, ki
morajo na dan tekmovanja dopolniti 6 let. V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko
nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, mlajši od 12 let), upošteva se starost 12 let.
Tekmovalec lahko nastopa v enem ciklusu tekmovanj le za eno tekmovalno enoto
(velja za vse kategorije). Če se ugotovi (lahko tudi naknadno po končanem
tekmovanju), da je tekmovalec nastopal za dve tekmovalni enoti, je druga enota
diskvalificirana.
Primer: tekmovalec, ki je v tekočem letu dopolnil 16 let, ne more tekmovati hkrati na članskem in
mladinskem tekmovanju Zveze, regije,…, četudi sta tekmovanji v različnih terminih.

Za opremo za tekmovanje in osebno opremo za tekmovalne enote in mentorje in vse
ostalo v zvezi s tekmovanjem velja, kot je navedeno v Razpisu in pravilih lige mladine SŠR
2019, objavljenih na spletni strani GZ Žalec.
Prijava tekmovalnih ekip in kotizacija
Rok prijav za tekmovalne enote je 15. 9. 2019 izključno preko programa VULKAN
(oznaka tekmovanja Mladinsko tekmovanje GZ Žalec in 4. tekma ligaškega tekmovanja
mladine SŠR 2019). Vljudno vas naprošamo, da upoštevate rok prijave za vaše tekmovalne
enote, saj kasnejših prijav ne bomo upoštevali - enote bodo lahko tekmovale samo
izven konkurence.
Razpored tekmovalnih enot bo 17. 9. 2019 objavljen na spletni strani GZ Žalec. Morebitne
odjave enot so možne najkasneje do četrtka, 19. 9. 2019 do 14. ure na e-naslov
gasilska.zveza.zalec@siol.net. Po tem datumu odjave niso možne in je potrebno
poravnati stroške, čeprav enota ne bo tekmovala.
Za identifikacijo in določitev starosti tekmovalcev pri komisiji A so obvezne izkaznice
pionirja oz. mladinca. Brez izkaznic enota ne bo mogla nastopiti v konkurenci.
V kolikor imate pri tekmovalcih kakšne spremembe, morate s seboj imeti natisnjen
prijavni list iz VULKANA, na katerem ročno (čitljivo) označite spremembe.
Za vsako tekmovalno enoto je obvezno plačilo kotizacije v znesku 38,50 EUR (11
malic). Dodatna malica stane 3,50 EUR. Iz kotizacije se plačajo stroški malice in pijače.
Stroške kotizacije je potrebno poravnati do četrtka 19. 9. 2019 na transakcijski račun
GZ Žalec št. SI56 6100 0000 7550 439 (Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec), sklic: 01-652018 namen: »tekmovanje mladine«. Plačilo z gotovino ni možno. S seboj naj imajo enote
dokazilo o plačilu.
Za vse enote iz Gasilskega poveljstva občine Žalec bo stroške poravnala občina Žalec.
Želimo vam doseganje dobrih tekmovalnih rezultatov in obilico športne sreče.
V primeru nejasnosti tega sporočila smo vam za vse dodatne informacije na voljo na GZ
Žalec na naslednjih kontaktih: gasilska.zveza.zalec@siol.net, 051 38 28 86 ali 03/710 25 80.
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom N A P O M O Č !
Poveljnik GZ Žalec:
Franc RANČIGAJ

SOGLAŠA:
Poveljnik SŠ regije Boris Lambizer l. r.

Predsednik GZ Žalec:
Edvard KUGLER

