
 

  

   
 

 

 

 

GZ  SŠR 

 

 

 
 
 Štev.:19/19 KV-SŠR  
 Datum: 5. 04. 2019 

 

                                                                                                     

ZADEVA :   RAZPIS TEKMOVANJA ZA POKAL SAVINJSKO – ŠALEŠKE REGIJE       

                      ZA STAREJŠE  GASILCE  IN GASILKE S  STRARIMI ROČNIMI IN    

                      MOTORNIMI BRIZGALNAMI V LETU 2019 

 

V skladu s programom dela  za leto 2019  in sklepom regijskega sveta Savinjsko -  šaleške 

regije organizira poveljstvo regije pokalno tekmovanje za starejše gasilce in gasilke s starimi 

ročnimi in motornimi brizgalnami. 

 

Tekmovanje se bo odvijalo v treh GZ Savinjsko -  šaleške regije in sicer: 

 1. Tekma  -  1.6. 2019 v Kapli vasi GZ Prebold 

 2. Tekma  -  24.6. 2019 v Gotovljah GZ Žalec 

 3. Tekma  -   6.7 2019 v Topolšici GZ Šaleške doline 

 4. Tekma  -  12.7. 2019 Paški vasi  GZ Šaleške doline 

 5. Tekma  -  3.8.2019 v Braslovčah GZ Žalec 

 6. Tekma  -  18.8.2019 ( nedelja) na Vranskem GZ Žalec 

 

Prostovoljna gasilska društva se prijavijo organizatorju tekmovanj in ob prijavi navedejo tudi 

elektronski naslov, kamor se bo pošiljal razpis za tekmovanja posameznih organizatorjev 

tekmovanj. 

Tekmovalni disciplini: 

    . starejši gasilci motorne brizgalne 

    . starejše gasilke motorne brizgalne 

    . starejši gasilci ročne brizgalne 

    . starejše gasilke ročne brizgalne 

 

Vrstni red nastopa se izvaja po zaporedju prihoda tekmovalnih enot na tekmovališče.  

Motorne brizgalne se lahko pred tekmovanjem ogrejejo, ne smejo pa motiti potek tekmovanja. 

Pri starejših  gasilkah pri vaji z motorno brizgalno, le to lahko vžge moški, ki se nato odstrani 

s tekmovališča in prepusti opravljanje z brizgalno, do konca vaje starejši gasilki. 

Pri organizaciji tekmovanja se upošteva že ustaljeni protokol. 

Ocenjevalni listi morajo biti  ažurirani  s spremembami Točkovnika z dne 19.2. 2018.   

Oprema se oceni in fotografira na prvem tekmovanju, na naslednjih se vnašajo samo 

morebitne spremembe. 

Na tekmovanju je obvezna gasilska izkaznica ali potrdilo GZS. 

Vnos rezultatov se vnaša v ažuriran računalniški program, glede na spremembe v točkovniku, 

sprejete  na sestanku 19.2.2018. 

Pritožbe na tekmovanju se podajo v pisni obliki pol ure po izvedeni vaji. 

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE 
SAVINJSKO ŠALEŠKA REGIJA 

Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold 
 

Telefon/Fax:  

GSM:  

E-pošta: info@gz-prebold.si 

 
GASILSKA ZVEZA PREBOLD 

GASILSKA ZVEZA ŠALEŠKE DOLINE 

GASILSKA ZVEZA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

GASILSKA ZVEZA ŽALEC 



Organizatorji tekmovanja bodo v začetku tedna izvedbe tekmovanja prejeli dopis o članih 

komisije A in nadzorniku tekmovanja SŠR. 

Za pokale najboljšim poskrbi organizator tekmovanja. 

 

 

Pripravila:      Poveljnik Savinjsko -  šaleške regije 

Savina Naraks                 Boris Lambizer 

 

 

 

 


