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 Štev.:  
 Datum: 24. 4. 2018  
 
 

ZADEVA: RAZPIS 12. LIGAŠKEGA TEKMOVANJA PIONIRJEV IN MLADINCEV 

SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE v letu 2018 

 

V skladu s programom dela za leto 2018 in sklepom regijskega sveta Savinjsko-šaleške regije,  

organizira poveljstvo Savinjsko-šaleške regije ligaško tekmovanje za pionirje-ke in mladince-ke. 

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

 

 1. tekma –   9. junija 2018 v Latkovi vasi (GZ Prebold) 

 2. tekma – 16. junija 2018 v Velenju (GZ Šaleške doline) 

 3. tekma –   8. septembra 2018 v GZ Zgornje savinjske doline 

 4. tekma – 16. septembra 2018 v GZ Žalec 

 

Prostovoljna gasilska društva prijavijo enote na svojo gasilsko zvezo do 20. 5. 2018. Ob prijavi 

posredujejo tudi elektronski naslov, kamor se bo pošiljala pošta za pokalno tekmovanje. Gasilske 

zveze prijavijo enote do 21. 5. 2018 na sedež Savinjsko-šaleške regije na GZ Zgornje Savinjske 

doline ali elektronski naslov gzzsd.mozirje@gmail.com. 

 

Tekmovalne discipline:   

1. 

a) pionirke od 7 do 11 let (rojene 2007-2011) 

b) pionirji od 7 do 11 let (rojeni 2007-20011) 

- 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 2002-2006) 

b) mladinci od 12 do 16 let (rojeni 2002-2006) 

- 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 (letnik 2012), 

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 na spletni 

strani priložiti tudi fotografije vedrovk, ki se bodo uporabljale na  posameznem razpisanem  

tekmovanju.   
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Pri štafeti s prenosom vode morajo biti vse posode za vodo na vseh štirih tekmovanjih enakih 

dimenzij. 

Pri mokri vaji s hidrantom mora organizator zagotoviti dobavo vode s konstantnim tlakom 5 barov. 

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 ali cestne čevlje . Kapa je tipizirana 

za pionirje – brez traku – podbradka. 

 

Mladinci 

Vsak tekmovalec mora imeti 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, srajce ali tipizirane nove polo majice. Obuti so v cestne čevlje 

ali športne copate iz usnja oziroma usnju podobnih materialov (ne velja iz blaga).  

 

Oprema članov posamezne tekmovalne enote mora biti enotna (vsi enake čelade, vsi brez rokavic 

oz. vsi z rokavicami, vsi brez pasov ali s pasovi).  

Vse tekmovalne enote lahko tekmujejo v novih ali starih delovnih oblekah, ali v kombinaciji le-teh. 

Pionirji in mladinci lahko tekmujejo tudi v delovnih hlačah in srajcah z oranžnimi žepi ali pa v 

delovnih hlačah in novih tipiziranih polo majicah, vendar morajo biti enotno opremljeni. 

 

Mentorji in spremljevalci 

Mentorji in spremljevalci iz društev, ki so v spremstvu otrok, morajo biti oblečeni v delovne obleke 

(vključno s kapo), lahko pa so brez bluze. 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). 

 

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. Ekipe morajo počakati do razglasitve 

rezultatov. Ekipa, ki bo med prejemniki pokalov ali medalj in se razglasitve ne bo udeležila, le teh 

ne bo prejela. 

 

Prijave 

Prijava enot na posamezno tekmovanje poteka izključno preko Vulkana v elektronski obliki. 

 

                                                                            Poveljnik Savinjsko Šaleške regije 

                                                                                          Franc RANČIGAJ 

 


