
 

  

 

 

 

 

 

 

 

GZ  SŠR 
 

 Štev.:  38/19povelj-SŠR     
                                                                                                                             Datum:  10. 9. 2019  
 
 
 

RAZPIS REGIJSKEGA TEKMOVANJA SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE 
ZA ČLANE IN STAREJŠE GASILCE 

 

 

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

RAZPISUJEMO 
 

TEKMOVANJE ČLANOV IN STAREJŠIH GASILCEV 

sobota, 28. september 2019 od 8.00 ure dalje 

MESTNI STADION VELENJE 

organizator GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE 
 

  

Kategorije: 
 

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 65 let  

4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 65 let  
 

- vaja z motorno brizgalno (str. 114)  

- štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (str. 166) 

- vaja razvrščanja (str. 286)  

 

1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več  

2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več  

 

- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 254)  

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 272)  

 

 

NA REGIJSKEM GASILSKIH TEKMOVANJU  je za člane tekmovalnih enot: 

 

 članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilk in starejših gasilcev obvezna GASILSKA 

IZKAZNICA. 
 

 Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan 

 

 V kolikor je gasilska izkaznica v izdelavi morajo tekmovalci predložiti matični list člana iz 

Vulkana in osebni dokument. 
 

 

 
 

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 

 

 



Oblačila: 
 

 ČLANI:  delovna obleka, gasilska čelada, delovni pas s karabinom in znak za ločevanje 

funkcij. Obutev, kot je navedeno v knjigi. 

 STAREJŠI GASILCI: delovna obleka, gasilska čelada (starejše gasilke lahko tudi čelade CZ)   

delovni pas s karabinom in znak za ločevanje funkcij. Oprema se bo odlagala na stole. 
 

VSE ENOTE MORAJO BITI ENOTNO OBLEČENE  
 

Mentorji  

Pri članicah in članih mentor NI prisoten na tekmovalni progi. 

Mentorji starejših gasilk in gasilcev morajo biti predpisano oblečeni v delovne obleke s kapo. Mentor 

(samo eden) lahko pomaga pri pripravi orodja,  izvedbo vaje pa spremlja na za to določenem mestu, 

katerega posebej označi organizator tekmovanja.. 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).  

 

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 

morajo dopolniti starost 16 let na dan tekmovanja.  
 

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

gledalce na tribuno. 

 

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: 
 

članice A          383 točk 

člani A          404 točk 

članice B          373 točk 

člani B           399 točk 

starejše gasilke in starejši gasilci   430 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. 

Tekmovalne enote, ki v štiriletnem tekmovalnem obdobju med obema državnima tekmovanjema na 

pokalnih tekmovanjih (2016, 2017, 2018, 2019), dosežejo najboljši skupni rezultat (seštevek končnih točk 

posameznih let), se uvrstijo na državno gasilsko tekmovanje, ki bo spomladi 2020, ne glede na njihovo 

uvrstitev na izbirnih tekmovanjih.  

Ta kriterij se nanaša na pokalna gasilska tekmovanja članov in članic ter starejših gasilk in gasilcev. 
 

Pravico do uvrstitev glede na zgornji odstavek ima naslednje število tekmovalnih enot po najboljših 

rezultatih v posamezni kategoriji:  

- če se pokalno tekmovanje izvaja vsa 4 (štiri) leta: prve 3 (tri) tekmovalne enote;  

- če se pokalno tekmovanje izvaja 3 (tri) leta: prvi 2 (dve) tekmovalni enoti; 

- če se pokalno tekmovanje izvaja 2 (dve) leti: prva – 1 (ena) tekmovalna enota; 

- če se pokalno tekmovanje izvaja 1 (eno) leto: nobena tekmovalna 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.    

Na tekmovanjih po tem razpisu se štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice izvede brez rova na 

osmem delu tekmovalne proge. 
 

 

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

»Regijsko tekmovanje članov in starejših gasilcev SŠR 2019« 

Prijave do 23. 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 24. septembra 2019. 
Startna lista bo objavljena ns strani GZ Šaleške doline in poslana po e-pošti na zveze in društva. 

 

Morebitne odjave enot so možne najkasneje do četrtke 26. septembra 2019 do 14. ure na e-naslov 

gz.velenje@siol.net  Po tem datumu odjave niso možne in je potrebno poravnati stroške, čeprav enota 

ne bo tekmovala.  
 

 

Malica in stroški 
 ČLANI:  10 malic na desetino ter stroški tekmovanja skupaj:   98,00 € 

 STAREJŠI GASILCI:  8 malic na desetino ter stroški tekmovanja skupaj:   78,00 € 

 Dodatna malica 6,50 €. 
 

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

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

 
 

 

PLAČILO KOTIZACIJE  tekmovanja:   do petka, 27. septembra 2019.  

na  TRR:  SI56 1010  004 7717 690  pri BANKI KOPER.  

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:gz.velenje@siol.net

