
GASILSKIM ZVEZAM
IN PGD V ŠŠR
PGD V GZ SLOVENIJE

Štev.: 117/13-KV-FN
Datum: 25.4.2013

ZADEVA: LIGAŠKO TEKMOVANJE SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE Z ROČNIMI
IN MOTORNIMI BRIZGALNAMI

V skladu s programom dela za leto 2013 organizira poveljstvo Savinjsko Šaleške regije
ligaško tekmovanje za 4. PREHODNI POKAL SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE S
STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI BRIZGALNAMI.

Tekmovanje se bo odvijalo v vseh štirih gasilskih zvezah SŠR in sicer:

 GZ Prebold
- PGD Kaplja vas 08. junij 2013

 GZ Žalec
- PGD Gotovlje 29. junij 2013
- PGD Vransko 27. julij 2013
- PGD Braslovče 10. avgust 2013

 GZ Zgornje Savinjske doline
- PGD Radmirje 22. junij 2013

 GZ Šaleške doline
- PGD Paška vas 13. julij 2013
- PGD Šoštanj mesto 17. avgust 2013

Pokalnega tekmovanja se lahko udeležijo ekipe v ustreznih kategorijah iz PGD združenih v
GZ Sloveniji
Prostovoljna gasilska društva prijavijo ekipe da bodo sodelovale na pokalnem tekmovanju do
31.5.2013 na sedež Savinjsko Šaleške regije na GZ Zgornje Savinjske doline ali elektronski
naslov gzzsd.mozirje@gmail.com oziroma na prvi tekmi 08. junija v PGD Kaplja vas.
Ob prijavi posredujejo tudi elektronski naslov, kamor se bo pošiljala pošta za pokalno
tekmovanje.

Tekmovalne discipline:

1. STARE ROČNE BRIZGALNE
a) članice
b) člani

2. STARE MOTORNE BRIZGALNE
a) članice
b) člani
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Vrstni red nastopa desetin se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator posameznega
tekmovanja na podlagi prijavljenih desetin.
Vsi ostali pogoji tekmovanja in organizacije so po določilih PRAVILNIKA IN
NAVODILA ZA IZVEDBO TEKMOVANJA S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI
BRIZGALNAMI v Savinjsko Šaleški regiji.

Osebna oprema

V skladu z razpisom in pravilnikom za izvedbo tekmovanja.

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 v vsaki kategoriji bodo za končni seštevek podeljeni pokali.
Zmagovalec v posamezni kategoriji prejme prehodni pokal savinjsko šaleške regije, ki ga
prejme v trajno last na podlagi kriterija dodelitve za prehodni pokal.

Poveljnik
Savinjsko Šaleške regije

Nikolaj Vihar,l.r.



PRAVILA LIGE TEKMOVANJA ZA POKAL
SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE S STARIMI ROČNIMI IN MOTORNIMI

BRIZGALNAMI

Tekmovalni sistem se organizira v obliki ligaškega sistema.
Organizira se sedem tekmovanj. Vsaka GZ znotraj Savinjsko-Šaleške regije organizira eno
oziroma tri tekmovanja .

Tekmovalna sezona
Tekmovanja se začnejo v mesecu juniju. Tekmovanja morajo biti izpeljana do konca
septembra 2013

Tekmovalne discipline:

1. STARE ROČNE BRIZGALNE
a) članice
b) člani

2. STARE MOTORNE BRIZGALNE
a) članice
b) člani

Vrstni red nastopa desetin se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator.

Datumi organizacije  tekmovanj v posamezni GZ:

 GZ Prebold
- PGD Kaplja vas 08. junij 2013

 GZ Žalec
- PGD Gotovlje 29. junij 2013
- PGD Vransko 27. julij 2013
- PGD Braslovče 10. avgust 2013

 GZ Zgornje Savinjske doline
- PGD Radmirje 22. junij 2013

 GZ Šaleške doline
- PGD Paška vas 13. julij 2013
- PGD Šoštanj mesto 17. avgust 2013

Ocenjevanje
Poteka v skladu s pravilnikom za izvedbo tekmovanja s starimi ročnimi in motornimi
brizgalnami v SŠR. Starost tekmovalcev se preveri s pomočjo gasilske legitimacije

Osebna oprema
Po razpisu organizatorja.

Vrednotenje uvrstitev
Nastopajoče enote prejmejo za opravljene vaje določeno število točk, ki se v ligaškem
tekmovanju seštevajo. Za končno uvrstitev so potrebni štirje rezultati. Ekipa, ki ima najvišje
število točk je zmagovalna ekipa

Končni seštevek



V končni seštevek se štejejo ŠTIRJE najboljši rezultati na tekmovanjih. V primeru, da dve
ekipi osvojita enako število točk v skupnem seštevku, se za boljšo končno uvrstitev upošteva
četrti rezultat. Če obe ekipi nista sodelovali na četrti tekmi, se upošteva seštevek časov treh
tekmovanj. (rezultat da ekipi prednost za višje mesto).

Nagrade
Na posameznih tekmovanjih organizator poskrbi za pokale.
Najboljšim trem uvrščenim ekipam  v vsaki kategoriji bodo za končni seštevek podeljeni
pokali. Skupni zmagovalec ob končanem tekmovanju prejme prehodni pokal.

Organizacijski odbor za pripravo lige
Komisija za veterane SŠR skupaj z organizatorji ligaškega tekmovanja in z regijskim
poveljnikom  pripravi pravilnik in razpis za tekmovanje.

Organizacijski odbor določi poveljstvo Savinjsko-Šaleške regije.
Organizacijski odbor skrbi, da tekmovanja potekajo nemoteno, da se sproti rešujejo problemi
in nesporazumi. Koordinira delo mentorjev, sodnikov in tekmovalcev. Vodi žreb vrstnega
reda nastopanja.
Organizacijski odbor sestavljajo:
- Nikolaj Vihar, poveljnik Savinjsko-Šaleške regije – zadolžen za sodnike in koordinacijo

tekmovanj,
- poveljniki posameznih PGD – zadolženi za  izvedbo tekmovanja in pravočasno obveščanje

s časovnim razporedom nastopajočih enot.
- predstavnik komisije za veterane regije – zadolžen za prijave v ligaško tekmovanje in

informatiko.
- predstavnik komisije za veterane pri GZ, ki je organizator tekmovanja, zbira prijave in

pripravi časovnico ter jo preda poveljniku PGD, ki je organizator tekmovanja.
-

Prijava tekmovalnih ekip na pokalno tekmovanje

Prostovoljna gasilska društva prijavijo ekipe na prijavnem listu  svoje ekipe do
31.5.2013 na sedež Savinjsko Šaleške regije na GZ ZGORNJE Savinjske doline ali
elektronski naslov gzzsd.mozirje@gmail.com oziroma na prvi tekmi 05. junija v PGD
Kaplja vas. Vsaka enota naj ob prijavi posreduje tudi svoj elektronski naslov in
telefonsko številko mentorja posamezne desetine zaradi lažjega posredovanje startnih
list in ostalih informacij.

Ekipe, prijavljene v ligaškem sistemu, tekmujejo v ligi  in imajo v naprej pripravljeno
časovnico, ostale ekipe, ki jih  posamezni organizatorji vabijo z lastnimi vabili, pa
sodelujejo po nastopu  vseh ekip lige SŠR.
Ekipe, ki pridejo na posamezno tekmovanje in niso prijavljene v ligaškem tekmovanju
se lahko udeležijo posameznega tekmovanja .

Organizacija tekmovanja
Vrstni red organizacije tekmovanj in termine določi organizacijski odbor tekmovanja
organizatorja PGD skupaj z  poveljstvom Savinjsko-Šaleške regije in so podani v razpisu.
Organizacijski odbor  pripravi tudi časovni razpored za vsako tekmovanje posebej.
GZ oz. PGD, ki organizira tekmovanje, pripravi:

 prostor za A-komisijo in dva člana A-komisije (eden mora imeti čin častnika),
 orodje in prostor za izvedbo posameznih tekmovalnih disciplin,
 otvoritev in zaključek tekmovanja z razglasitvijo doseženih rezultatov
 kurirsko službo,
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 sanitarne prostore,

Poveljniki GZ so dolžni preveriti sistem zavarovanja tekmovalcev v svojih GZ.
V primeru poškodb tekmovalcev organizator materialno ni odgovoren za nastalo škodo.

Otvoritev, izvedba in zaključek tekmovanja
Za otvoritev tekmovanja je zadolžen organizator tekmovanja. Na otvoritvi sodelujejo
tekmovalne enote, ki nastopajo med prvimi. Dvigne se tekmovalna zastava in po krajšem
nagovoru se tekmovanje začne odvijati po razporedu. Na otvoritvi in zaključku je potrebno
zagotoviti udeležbo predstavnika Regijskega sveta Savinjsko-Šaleške regije.
Organizator podeli pokale in priznanja najboljšim.

Sodniki
Sodnike na pedlog organizatorja tekmovanja določi poveljstvo SŠR.

Objava končnih rezultatov ligaškega tekmovanja
Podelitev pokalov za najboljše tri ekipe v vsaki konkurenci ter diplome za vse sodelujoče
ekipe se organizira na zadnjem tekmovanju. Podeljevalce pokalov in diplom se določi
naknadno.

Cilji ligaškega tekmovanja:
1. Tekmovanju predstavlja pomembno sporočilo ohranjanja in predstavnosti stare

gasilske tehnike- zbor stare gasilske tehnike vsaj na eni pokalni tekmi
2. Večja zanimivost za tekmovalce, ker se pripravljajo za več tekmovanj, ne le za

tekmovanje GZ.
3. Popularizacija sodelovanja v gasilskih društvih tudi z mladimi (to so bodoči aktivni

člani društev, sektorjev, OP in GZ ).
4. Izmenjava izkušenj in sodelovanje med društvi.

Končne določbe
Pravilnik tekmovanja prejmejo vsa sodelujoča PGD in GZ.

Osnutek je pripravljen po pravilniku iz leta 2009 z nekaterimi popravki, ki so se pokazale kot
pomanjkljivosti  pri izvedbi tekmovanj in so bili sprejeti na zadnjem dogovoru 23.01.2013 in
so bili posredovani udeležencem tekmovanja.

ORGANIZATORJI POSAMEZNIK TEKEM MORAJO NAJKASNEJE V 8. DNEH
POSLATI REZULTATE NA SEDEŽ REGIJSKEGA SVETA.

Poveljnik
Savinjsko-Šaleške regije

Nikolaj Vihar, l.r.


