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Gasilska zveza Žalec  
R A Z P I S U J E  

tekmovanje GZ Žalec za leto 2016 v vseh starostnih kategorijah 
 
V letu 2016 bodo gasilska tekmovanja izvedena v naslednjih kategorijah in z naslednjimi 
tekmovalnimi disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin, GZS, 2013: 
 
I. 
1. Pionirke - starost tekmovalke od 7 do 11 let   
2. Pionirji - starost tekmovalca od 7 do 11 let   

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35)  
- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42)   
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)  

 
II. 
1. Mladinke - starost tekmovalke od 12 do 16 let   
2. Mladinci - starost tekmovalca od 12 do 16 let   

- vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57)  
- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83)   
- vaja razvrščanja (str. 281)  

 
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)   
- 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)  

  
Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013 .  
 

Na tekmovanjih po tem razpisu se štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice izvede brez 
rova na osmem delu tekmovalne proge. 
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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 
dopolnjujejo starost 16 let na dan tekmovanja. 
V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se 
upošteva njihova starost 7 let. 
V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji 
(tekmovalci, mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica. 
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 pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. 

 
Starejše gasilke 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. 

 
Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih 
enot:  
- pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s 
sliko;   
- članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev, starejših gasilk in starejših gasilcev 
obvezna GASILSKA IZKAZNICA.  
 
Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan. 
 

Tekmovanje Gasilske zveze Žalec za članice in člane ter starejše gasilke in gasilce bo v 
NEDELJO, 18. septembra 2016. Rok za prijave v Vulkanu in ostala dodatna navodila vam 
bomo sporočili naknadno. 

 

Tekmovanje Gasilske zveze Žalec za mladino bo v NEDELJO, 25. septembra 2016  v 
športnem parku v Žalcu. Prijave na tekmovanje izključno v programu Vulkan, rok bo 
sporočen naknadno. 

 
Vljudno vas naprošamo, da upoštevate roke prijave za vaše tekmovalne enote, saj kasnejših 
prijav  ne bomo upoštevali - enote bodo lahko tekmovale samo izven konkurence. Prijave 
enot bodo, kot je bilo že omenjeno, potekale preko programa Vulkan. 
 
Opozarjamo vas še enkrat, da bomo na tekmovanju uporabljali za preverjanje istovetnosti 
tekmovalcev izključno gasilske izkaznice, zato poskrbite za pravočasno izdelavo. 
 
Želimo vam uspešne priprave na tekmovanja. V primeru nejasnosti tega sporočila smo vam 
za dodatne informacije na voljo v času uradnih ur GZ Žalec. 
 
Z gasilskimi pozdravi 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:            Predsednik GZ Žalec: 
    David KRK l.r.           Edvard KUGLER l.r. 
 


