GASILSKA ZVEZA ZGORNJESAVINJSKE DOLINE
Savinjska Cesta 29, 3330 Mozirje

Tlf: 03 583 25 46; E mail: gzzsd.mozirje@gmail.com

Datum:16.08. 2017
V skladu s programom dela za leto 2017 in sklepa regijskega sveta Savinjsko šaleške regije
RAZPISUJE GZZSD
3. POKALNO TEKMO MLADINE SŠR
in TEKMOVANJE MLADINE GZ ZSD
v soboto, 9. septembra 2017 s pričetkom ob 8.00 uri na parkirnem prostoru Biomasa –
BSH
( nekdanji GLIN ) v Nazarjah
V letu 2017 bodo gasilska tekmovanja izvedena s spodaj navedenimi tekmovalnimi
disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih
disciplin, GZS, 2013:

Tekmovalne discipline:
1.
a) pionirke od 7 do 11 let (rojene 2006-2010 )
b) pionirji od 7 do 11 let (rojeni 2006-20010 )
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35)
- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 52)
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 278)
2.
a) mladinke od 12 do 16 let (rojene 2001-2005)
b) mladinci od 12 do 16 let (rojeni 2001-2005)
- mokra vaja s hidrantom (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96)
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za mladino – letnik
2017/2018)
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)
V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar
se upošteva starost 7 let.
V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji
(tekmovalci, mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica.
Pri vaji z vedrovko za pionirke in pionirje bodo vedrovke z gumi cevjo dolžine 2 m.

Tip vedrovke izbere organizator, ki mora ob razpisu za posamezno pokalno tekmo priložiti
tudi fotografije vedrovk, ki se bodo uporabljale na posameznem razpisanem tekmovanju.
Za sodelovanje na pokalnih tekmovanjih se morajo tekmovalci identificirati z IZKAZNICO
PIONIRJA IN MLADINCA (s sliko), pri mladincih je lahko tudi gasilska izkaznica.
Vrstni red nastopa enot se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator posameznega
tekmovanja na podlagi prijavljenih enot.
Vse ostale pogoje tekmovanja in organizacije najdete v pravilniku o ligaškem tekmovanju v
Savinjsko-šaleški regiji, ki so ga prejele vse GZ.
Osebna oprema
Pionirji
Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko kapo pionirjev in znak za ločevanje funkcij. Pionirji so
lahko oblečeni v spodnjem delu v temno trenirko, v zgornjem delu pa morajo biti oblečeni v
gasilske bluze – srajce ali majice enake barve. Obuti so v športne copate. Kapa je tipizirana za
pionirje – brez traku – podbradka.
Mladinci
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 cestne čevlje ali
športne copate iz usnja oziroma usnju podobnih materialov (ne velja iz blaga).
Mentorji in spremljevalci
Mentorji in spremljevalci iz društev, ki so v spremstvu otrok, morajo biti oblečeni v delovne
obleke (vključno s kapo). Mentor lahko izvedbo vaje spremlja na za to določenem mestu,
katerega posebej označi organizator tekmovanja na vsaki progi.
Mentor s svojim govorjenjem ne sme vplivati na potek vaje. V označenem prostoru se mora
nahajati od začetka vaje do konca ocenjevanja. Če mentor označeni prostor med potekom vaje
in ocenjevanja zapusti, ga predsednik ocenjevalne komisije najprej opomni, nato zahteva
njegov umik iz tekmovalnega prostora. Če mentor tudi te zahteve ne bo upošteval, predsednik
ocenjevalne komisije poda predlog za diskvalifikacijo enote (Pravila točka 1.7).
Na tekmovanju lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne ekipe, ki pa se uvrstijo v kategorijo
pionirjev ali mladincev.
Rezervni tekmovalci po pregledu na A komisiji zapustijo ekipo.
PRIJAVE:
- ZADNJI ROK ZA PRIJAVE ENOT: do nedelje, 3. septembra 2017 do 20.00 ure
preko Vulkana, rok odjave pa 4..september 2017, ker bo ta dan zasedala komisija za
tekmovanje pri GZZSD, Tekmovanje bo v Vulkanu odprto od 20.8.2017.
Prijava za tekmovanje: Pojdite na tekmovanja/vrsta tekmovanja – regijsko tekmovanje, naziv
tekmovanja: Mladina GZ ZSD 2017 – 3.tekma pokalno mladine SŠR
Enote morajo imeti s seboj računalniško izpolnjen prijavni list iz VULKANA.
Morebitne spremembe tekmovalcev se vpišejo ročno, tako da je razvidno kje je sprememba.

Vrstni red nastopa tekmovalnih enot se bo izvajal po časovnici, ki jo pripravi GZ ZSD.
Časovnica bo poslana na Gasilska zveze SŠR.
KOTIZACIJA
Kotizacija za ostale enote iz SŠR za tekmo znaša 38.50 € na ekipo ( 10 tekmovalcev +
mentor)
Dodatna malica 3.50 €. Blok bo možno dobiti pri A komisiji.
Plačilo kotizacije tekmovanja: do četrtka 7. septembra 2017 na račun NLB:
PGD Gorica ob Dreti, TRR št 02426 - 0010299315
Če se ekipa ne odjavi pravočasno, je dolžna poravnati kotizacijo tekmovanja.
Računi za plačilo kotizacijo tekmovanja bodo poslani z strani gasilske zveze društvom v 8
dneh.
Končni seštevek
Končni seštevek točk je opisan v pravilniku o ligaškem tekmovanju v Savinjsko šaleški
regiji.
Nagrade
Na posameznih tekmovanjih organizator poskrbi za pokale.
Najboljšim trem uvrščenim enotam v vsaki kategoriji bodo za končni seštevek podeljene
medalje.
Vsi ostali pogoji tekmovanja in organizacije so določeni s pravilnikom o ligaškem
tekmovanju SŠR.
OPOZORILO:
Ker se bo tekmovanje odvijalo na področju parkirnega prostora Biomasa - BSH prosimo
mentorje, da se tekmovalne enote gibljejo le po območju tekmovališča.
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