
 

  

 

 

 

 

 

 

 

GZ  SŠR 
 

 Štev.:   39/19 povelj-SŠR    
                                                                                                                            Datum:  10. 9. 2019  
 
 
 
 

 

RAZPIS REGIJSKEGA TEKMOVANJA SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE  

ZA PIONIRJE IN MLADINCE 

 

 

 

V skladu s sklepom regijskega sveta SŠR in plana dela SŠR za leto 2019 
 

RAZPISUJEMO 
 

TEKMOVANJE PIONIRJEV IN MLADINCEV 

nedelja, 6. oktobra 2019, od 9.00 ure dalje 

V ŠPORTNEM CENTRU V ŽALCU 

organizator GASILSKA ZVEZA ŽALEC 
 

 

 

Kategorije:   

1. Pionirke od dopolnjenih 6 do 11 let  (rojeni 2008 - 2012) 

2. Pionirji od dopolnjenih 6 do 11 let  (rojeni 2008 - 2012) 

 

- Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD 2019, str. 35) 

- Štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD 2019, str. 42) 

- Vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD 2019, str. 282) 

 

3. Mladinke od 12 do 16 let  (rojeni 2003 - 2007) 

4. Mladinci od 12 do 16 let  (rojeni 2003 - 2007) 

 

- Vaja z ovirami za mladince in mladinke  (Knjižica Pravila GŠTD 2019, str. 58) 

- Štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke(Knjižica Pravila GŠTD 2019, str. 85) 

- Vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD 2019, str. 286) 

 

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo pionirke in pionirji, ki dopolnijo 6 let 

na dan tekmovanja. 

V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko tekmujejo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, 

mlajši od 12 let), upošteva se njihova starost 12 let.  Za mladino staro 16 let, se upošteva samo 

letnica.  

V kategoriji pionirjev in mladincev lahko nastopajo tudi mešane ekipe z neomejenim številom 

pionirk in mladink. 

 

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 
SAVINJSKO ŠALEŠKA REGIJA 

Hmeljarska cesta 3, 3312 PREBOLD 

 

E-pošta: info@gz-prebold.si 

 
GASILSKA ZVEZA PREBOLD 

GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE 

GASILSKA ZVEZA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

GASILKSA ZVEZA ŽALEC 

 

 



Tekmovalec lahko v enem razpisnem obdobju državnega tekmovanja tekmuje le za eno PGD. 

Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju le za eno tekmovalno enoto. 

 

Pri vaji z vedrovko za pionirke in pionirje bodo vedrovke z gumi cevjo dolžine 2 m. 

Tip vedrovke izbere organizator, ki  mora na spletni strani priložiti tudi fotografije vedrovk, ki se 

bodo uporabljale na  regijskem tekmovanju.   

 

Za sodelovanje na regijskem tekmovanju se morajo tekmovalci identificirati z IZKAZNICO 

PIONIRJA IN MLADINCA (s sliko), pri mladincih je lahko tudi gasilska izkaznica. 

 

Osebna oprema 
 

Pionirji 

Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko kapo pionirjev in znak za ločevanje funkcij. Pionirji so 

lahko oblečeni v spodnjem delu v temne dolge hlače ali 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 športne copate.  

 

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

delovnih hlačah in novih tipiziranih polo majicah. 

 
Rezervni tekmovalci sodelujejo samo pri komisija A, nato pa morajo zapustiti enoto in gredo med 

gledalce na tribuno. 
VSE ENOTE MORAJO BITI ENOTNO OBLEČENE! 
 

Mentor    

Mentor (je samo eden) mora biti oblečen v delovne obleko s kapo, lahko pa je brez bluze, vendar 

v tipizirani gasilski polo majici. Mentor lahko sodeluje pri pripravi orodja in opreme, 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). 

 

 

Državno gasilsko tekmovanje bo izvedeno v letu 2020.  

Državnega gasilskega tekmovanja 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: 
 

pionirke          1035 točk 

pionirji          1035 točk 

mladinke          1038 točk 

mladinci          1048 točk 
 

V kolikor se na regijskih tekmovanjih pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo ovire, 

dodatne norme za uvrstitev na državno tekmovanje ne veljajo. 

 



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. 
 

Člani in članice tekmovalnih enot vseh kategorij, ki so bili v zadnjih 5 (petih) letih na tekmovanjih v 

organizaciji Gasilske zveze Slovenije diskvalificirani zaradi neprimernega vedenja, na tem državnem 

tekmovanju ne smejo sodelovati.  
 

Na vseh gasilskih tekmovanjih, izvedenih po tem razpisu, so obvezne predpisane tekmovalne kategorije 

in discipline, saj so ta tekmovanja tudi izbirna tekmovanja za uvrstitev na gasilska tekmovanja na višji 

ravni. 

 

Tekmovanja po tem razpisu se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih 

disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2019.  

Organizatorji tekmovanj po tem razpisu morajo tekmovanja voditi preko Vulkana in Programa za 

gasilska tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.    

 

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. 

 

Prijave 
Prijava enot na regijsko tekmovanje poteka izključno preko Vulkana. Oznaka oz. naziv 

tekmovanja »Regijsko tekmovanje mladine SŠR 2019« 

Prijave do 30. septembra 2019. 
 

Enote, ki bodo imele po prijavi v Vulkanu spremembe v tekmovalni enoti, 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 enot se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator tekmovanja na podlagi 

prijavljenih enot v torek, 1. oktobra 2019. 
Startna lista bo objavljena na strani GZ Žalec in poslana po e-pošti na zveze in društva. 

 

Morebitne odjave enot so možne najkasneje do četrtka, 3. oktobra 2019 do 14.00 ure na e-naslov 

gasilska.zveza.zalec@siol.net  Po tem datumu odjave niso možne in je potrebno poravnati stroške, 

čeprav enota ne bo tekmovala.  
 

Malica in stroški 
 Pionirji in mladina:  11 malic na desetino ter stroški tekmovanja skupaj:  81,00 € 

 Dodatna malica  3,5 € 

 

DODATNE BLOKE ZA MALICO BOSTE LAHKO DOBILI NA KOMISIJI "A". 

Stroški so namenjeni za pokrivanje stroškov sojenja, za medalje, pokale ter organizacijo tekmovanja. 

 

PLAČILO KOTIZACIJE  tekmovanja: do četrtka, 3. oktobra 2019.  

Prejemnik kotizacije:  Gasilska zveza Žalec, Ulica heroja Staneta 1, 3310 Žalec, TRR  SI56 

6100 0000 7550 439 - Delavska hranilnica, obvezno navesti referenco prejemnika: SI00 01-

06102019. 

Računi za plačilo kotizacije tekmovanja bodo društvom s strani gasilske zveze izstavljeni v 8 dneh 

po tekmovanju. 

 
Želimo Vam veliko športne sreče in tekmovalnih uspehov. 

 

Pomočnik poveljnika za tekmovanje    Poveljnik Savinjsko Šaleške regije 

DAVID  KRK                                                                       BORIS  LAMBIZER 

mailto:gasilska.zveza.zalec@siol.net

