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Razpis regijskega gasilskega tekmovanja 
 
 
 
V letu 2019 bodo izvedena občinska gasilska tekmovanja, gasilska tekmovanja na ravni 
gasilskih zvez in regijska gasilska tekmovanja, v letu 2020 pa državno gasilsko tekmovanje. 
 
Poveljstvo GZ Gorenjske razpisuje regijsko gasilsko tekmovanje v dveh terminih, in sicer: 

• 5. oktobra 2019  za pionirje in pionirke ter mladince in mladinke v Športnem centru 
Kranj (GZ Mestne občine Kranj) 

• 12. oktobra 2019  za člane A in B, članice A in B ter starejše gasilce in starejše 
gasilke v Športnem parku Šenčur (GZ Kokra) 
 

Tekmovalne kategorije in discipline 
 

• PIONIRJI, PIONIRKE (od dopolnjenih 6 do 11 let) 
o Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 35) 
o Vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 282) 
o Štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 

2019, str. 42)  
 

• MLADINCI, MLADINKE (od 12 do 16 let) 
o Vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 58) 
o Vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286) 
o Štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 

2019, str. 85) 
 

• ČLANI A (dopolnjenih 16 let in več), ČLANICE A (dopolnjenih 16 let in več), ČLANI B 
(starost 30 let in več), ČLANICE B (starost 30 let in več) 

o Vaja z motorno brizgalno (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 114) 
 Organizator zagotovi potrebno orodje in opremo za izvedbo vaje z 

motorno brizgalno, vključno z imitacijo trave . 
o Vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286) 
o Štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, 

str. 166) 
 Na regijskem tekmovanju se bo za člane A in B ter članice A in B 

izvedla brez ovir!, tako da dodatne norme za uvrstitev na državno 
tekmovanje ne veljajo . 

 
• STAREJŠI GASILCI (starost 58 let in več), STAREJŠE GASILKE (starost 58 let in 

več) 
o Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 254) 
o Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 272) 

 
Regijskega gasilskega tekmovanja  se lahko udeležijo tekmovalne enote pionirjev in 
pionirk, mladincev in mladink, članov A in B, članic A in B, starejših gasilcev in starejših 



 

 

gasilk, ki so na tekmovanjih gorenjskih gasilskih zvez dosegle prva tri mesta . Iz gasilskih 
zvez, v katerih je na tekmovanjih gorenjskih gasilskih zvez sodelovalo v posameznih 
tekmovalnih kategorijah 20 (dvajset) in ve č tekmovalnih enot , lahko na regijskem 
tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva štiri mesta . V kolikor četrto uvrščena enota 
doseže hkrati tudi predpisano normo, se ne more regijskega tekmovanja udeležiti še ena 
dodatna enota. 
  
Državnega gasilskega tekmovanja v letu 2020  se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, 
ki so v posameznih tekmovalnih kategorijah zasedle na regijskih gasilskih tekmovanjih prva 
tri mesta in tekmovalne enote, ki so na regijskih gasilskih tekmovanjih dosegle predpisano 
normo. 
 
Iz regij, v katerih je na regijskih tekmovanjih sodelovalo v posameznih tekmovalnih 
kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na državnem tekmovanju sodelujejo 
enote, ki so dosegle prva štiri mesta. V kolikor četrto uvrščena enota doseže hkrati tudi 
predpisano normo, se ne more državnega tekmovanja udeležiti še ena dodatna enota. 
 
Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri 
pionirjih in pionirkah, ki dopolnjujejo 6 let na dan tekmovanje ter članih A in članicah A, ki 
dopolnjujejo 16 let na dan tekmovanja.  
 
V tekmovalnih enotah mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke 
(tekmovalci, mlajši od 12 let). Upošteva se starost 12 let.   
 
Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v 
kategorije pionirjev, mladincev, članov A in B ter 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.  
 
V kolikor se na regijskih tekmovanjih pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo ovire, 
dodatne norme za uvrstitev na državno tekmovanje ne veljajo. 
  
Oprema za tekmovanje  mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 
  
Osebna oprema  mora biti v skladu s pravili, ki so opisana v knjižici Pravila gasilskih in  
gasilsko-športnih tekmovalnih disciplin, 2019.  
 
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost!   
 
Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih – morate upoštevati, da 
velja starost tekmovalcev za leto, v katerem se izvaja tekmovanje. Zato se morate odločiti, ali 
boste nastopali v letu 2019 z mlajšimi enotami, ali pa boste v letu 2020 – v kolikor se bo 
enota uvrstila na državno gasilsko tekmovanje – zaradi previsoke starosti tekmovalcev, 
spreminjali sestav tekmovalne enote. 
  
Najboljše tri tekmovalne enote iz vsake kategorije bodo dobile pokale.  
 
Za sodelovanje na regijskem gasilskem tekmovanju po tem razpisu je za člane 
tekmovalnih enot: 

• pionirjev in pionirk, mladincev in mladink obvezna izkaznica pionirja in mladinca s 
sliko  

• članov A in članic A, članov B in članic B, starejših gasilk in starejših gasilcev pa je  
obvezna gasilska izkaznica  

 



 

 

Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo bi ti vpisani v Vulkan, 
saj bo preverjanje podatkov o članih potekalo iz baze Vulkan na posameznem 
tekmovanju.  Prijave ekip morajo biti vnesene v Vulkanu v razpisanem tekmovanju. 
   
Rok za prijave tekmovalnih enot vseh kategorij je 1 . 10. 2019 do 24. ure v Vulkanu.   
 
Gasilske zveze zagotovijo pet sodnikov in dva kurir ja za tekmovanje mladine ter enako 
za tekmovanje članov in starejših gasilcev.  
 
Poimenski seznam sodnikov in kurirjev posredujte do  13. 9. 2019 na e-naslov: 
gz.gorenjske@gmail.com . Ob prijavi lahko napišete predlagano sodniško mesto za 
posameznike.  
  
Sodniki ne morejo biti hkrati člani tekmovalnih enot (velja za tekmovanje 12. 10. 2019), 
zato tiste, ki tekmujejo, predlagajte za sojenje na  regijskem tekmovanju za gasilsko 
mladino (5. 10. 2019).   
  
Razpored ekip in točen potek tekmovanja bo javljen v zadnjem tednu pred tekmovanjem, 
na podlagi zbranih prijav. Predviden pričetek tekmovanja bo v obeh terminih ob 9. uri.  
 
Prehrana bo organizirana za pionirske in mladinske tekmovalne enote (za tekmovanje 5. 10. 
2019). Število vegetarijanskih obrokov sporo čite najkasneje do ponedeljka, 30. 9. 2019 . 
Na ekipo je predvidenih 10 obrokov.  Prav tako je potrebna morebitna odjava od obrokov do 
tega datuma, sicer bodo obroki obračunani.  
 
Naročila vegetarijanske prehrane in odjavo od prehrane sporočite na e-naslov: 
gz.gorenjske@gmail.com  
  
 
 
Pripravil:  
Marko Pipan          Tomaž Vilfan 
predsednik Komisije za tekmovanja GZ Gorenjske    Poveljnik GZ Gorenjske: 
 
 


