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1. RAZPIS ČLANSKEGA IN MLADINSKEGA GASILSKEGA TEKMOVANJA GZ 
ŽALEC 

 
V letu 2017 bodo gasilska tekmovanja GZ Žalec  potekala v naslednjih kategorijah in z 
naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:  
 
1.  
a) pionirji od 7 do 11 let  
b) pionirke od 7 do 11 let  
- 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) mladinci od 12 do 16 let  
b) mladinke od 12 do 16 let  
- mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96)  
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2016)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)  
 
3.  
a) Člani A – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več  
b) Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več  
c) Člani B – starost vsakega tekmovalca: 30 let in več  
d) Članice B – starost vsake tekmovalke: 30 let in več  
- vaja z motorno brizgalno (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 112) 
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za člane in članice – letnik 
2016)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)  
 
4.  
a) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let  
b) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let  
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 248)  
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268)  
  
Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013.  

 
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 
dopolnjujejo starost 16 let na dan tekmovanja. 
 
V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se 
upošteva njihova starost 7 let. 
 
V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji 
(tekmovalci, mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica. 
 
Tekmovalne enote članic B, članov B lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez 
dodatnih točk na leta starosti). 

 
Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v 
kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. 
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Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, 
dodatne točke na leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških. 
 

V kategorijah pionirk, pionirjev, mladink in mladincev ter starejših gasilk in gasilcev se 

na regijsko tekmovanje uvrstijo najboljše tri ekipe. 

 

Za ekipe članic A in B ter članov A in B bomo po tekmovanju Gasilske zveze Žalec 

izvedli še kvalifikacije v taktični mokri vaji, kar je pogoj za udeležbo na regijskem 

tekmovanju. V kvalifikacijah bo lahko sodelovalo prvih pet najbolje uvrščenih ekip s 

tekmovanja GZ Žalec. 

Na regijsko tekmovanje se bodo uvrstile prve tri najboljše ekipe v vsaki kategoriji po 

seštevku točk iz taktične mokre vaje, vaje razvrščanja in teoretičnega testiranja.  

 

Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih – morate upoštevati, da 
velja v razpisu navedena starost tekmovalcev za leto, v katerem se izvaja tekmovanje.  
Zato se morate odločiti, ali boste nastopali v letu 2017 z mlajšimi enotami, ali pa boste v letu 
2018 – v kolikor se bo enota uvrstila na državno gasilsko tekmovanje – zaradi previsoke 
starosti tekmovalcev, spreminjali sestav tekmovalne enote.  
 
Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 
 
Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih 
enot:  
- pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s 
sliko;   
- članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev, starejših gasilk in starejših 
gasilcev obvezna GASILSKA IZKAZNICA.  
 
Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan. 
 

Tekmovanje Gasilske zveze Žalec za članice in člane ter starejše gasilke in gasilce bo 
v NEDELJO, 17. septembra 2017. Prijave na tekmovanje izključno v programu Vulkan, 
rok bo sporočen naknadno. 
 
Tekmovanje Gasilske zveze Žalec za mladino bo v NEDELJO, 24. septembra 2017.  
Prijave na tekmovanje izključno v programu Vulkan, rok bo sporočen naknadno. 

 
Vljudno vas naprošamo, da upoštevate roke prijave za vaše tekmovalne enote, saj 
kasnejših prijav  ne bomo upoštevali - enote bodo lahko tekmovale samo izven 
konkurence. Prijave enot bodo, kot je bilo že omenjeno, potekale preko programa Vulkan. 
 
Opozarjamo vas še enkrat, da bomo na tekmovanju uporabljali za preverjanje 
istovetnosti tekmovalcev izključno gasilske izkaznice, zato poskrbite za pravočasno 
izdelavo. 
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2. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO ČLANSKEGA TEKMOVANJA GZ ŽALEC 

 
GZ Žalec razpisuje soorganizacijo tekmovanja GZ Žalec za članice in člane.  
 
Tekmovanje bo  v nedeljo, 17. septembra 2017.   
 
Tekmovalne discipline na tekmovanju: 
3.  
a) Člani A – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več  
b) Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več  
c) Člani B – starost vsakega tekmovalca: 30 let in več  
d) Članice B – starost vsake tekmovalke: 30 let in več  
- vaja z motorno brizgalno (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 112) 
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za člane in članice – letnik 
2016)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)  
 
4.  
a) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let  
b) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let  
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 248)  
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268)  
  
Organizator mora za tekmovanje:  

 Zagotoviti primerno površino za izvedbo vaje z motorno brizgalno – 3 ali 4 
tekmovalne proge, primerne površine za izvajanje vaje razvrščanja - 2 progi, vajo s 
hidrantom in vajo raznoterosti ter primeren prostor za izvajanje teoretičnega 
testiranja. 

 Zagotoviti prehrano in pijačo za vse tekmovalce, sodnike, kurirje in ostalo tehnično 
osebje, stroške poravnajo tekmovalne enote. 

 Zjutraj pripraviti kavo, čaj in piškote za sodnike in ostalo osebje 

 Pomagati pri postavitvi tekmovalnih prog in urejanju tekmovalnih prostorov – 
predvidoma sobota popoldne oziroma po dogovoru  

 Potrebno je zagotoviti primeren prostor za obračunsko komisijo s priključki za 
električno energijo  

 Zagotoviti 30 kompletov miz in klopi za malico in sodniške komisije 

 Zagotoviti sanitarne prostore 

 Poskrbeti za odvoz smeti 

 Pomagati pri pospravljanju tekmovalnih prog in prostorov 
 
Kandidati za organizacijo članskega  tekmovanja GZ Žalec pošljite pisne prijave s 
kratkim  opisom pogojev za tekmovanje na GZ Žalec najkasneje do 30. aprila 2017. 
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3. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO MLADINSKEGA TEKMOVANJA GZ ŽALEC 

 
Mladinsko tekmovanje GZ Žalec je hkrati tudi pokalno tekmovanje mladine SŠ regije. GZ 
Žalec razpisuje soorganizacijo mladinskega tekmovanja GZ Žalec in pokalnega tekmovanja 
SŠ regije.  
 
Tekmovanje bo v nedeljo, 24. septembra 2017.   
 
Tekmovalne discipline na tekmovanju: 
1.  
a) pionirji od 7 do 11 let  
b) pionirke od 7 do 11 let  
- 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) mladinci od 12 do 16 let  
b) mladinke od 12 do 16 let  
- mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96)  
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2016)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)  
 
Soorganizator mora za tekmovanje: 

 Zagotoviti primerne površine za izvedbo vseh vaj. 

 Zagotoviti prehrano in brezalkoholno pijačo za vse tekmovalce, sodnike, kurirje in 
ostalo tehnično osebje, stroške poravnajo tekmovalne enote. 

 Zjutraj pripraviti kavo, čaj in piškote za sodnike in ostalo osebje 

 Pomagati pri postavitvi tekmovalnih prog in urejanju tekmovalnih prostorov – 
predvidoma sobota popoldne oziroma po dogovoru  

 Potrebno je zagotoviti podaljške za električno energijo 

 Zagotoviti 30 kompletov miz in klopi za malico in sodniške komisije 

 Zagotoviti sanitarne prostore 

 Poskrbeti za odvoz smeti 

 Pomagati pri pospravljanju tekmovalnih prog in prostorov 
 
Kandidati za organizacijo tekmovanja pošljite  pisne prijave z opisom pogojev za 
tekmovanje na GZ Žalec najkasneje do 30. aprila 2017. 
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4. RAZPIS ZA ORGANIZATORJE LIGAŠKEGA TEKMOVANJA ZA ČLANICE IN 
ČLANE GZ ŽALEC  

 
 
GZ Žalec razpisuje organizacijo 9. ligaškega tekmovanja GZ Žalec za članice in člane. 
V ligi bodo organizirana najmanj 4 in največ 7 tekmovanj, ki morajo biti zaključena najkasneje 
do 10. septembra 2017.  
 
Posamezno tekmovanje mora biti izvedeno po Pravilih gasilske službe, v skladu z opisom 
tekmovalnih disciplin (PRAVILA gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013) in 
po Pravilih ligaškega tekmovanja članic in članov GZ Žalec, ki so objavljena na spletni strani 
GZ Žalec.  
 
Tekmovalne discipline: 

 vaja z motorno brizgalno  
 vaja razvrščanja  

 
Organizator pripravi oz. zagotovi: 

1. prostor za komisijo A in dva člana komisije (vsaj eden mora imeti najmanj čin 
gasilskega častnika) 

2. ocenjevalne komisije za posamezne tekmovalne discipline in obračunsko komisijo  – 
v sodelovanju s komisijo za tekmovanja GZ Žalec 

3. orodje in prostor za izvedbo posameznih tekmovalnih disciplin 
4. pokale za tri prvo uvrščene ekipe na tekmovanju 
5. otvoritev in zaključek tekmovanja s podelitvijo pokalov 
6. kurirsko službo 
7. sanitarne prostore 
8. nudenje prve pomoči 

Pokale in priznanja za tekmovalne enote iz celotnega ciklusa zagotovi GZ Žalec. 
 
Pogoj za prijavo je, da PGD, ki želi organizirati tekmovanje, v članski ligi GZ Žalec sodeluje z 
najmanj eno tekmovalno enoto. 
 
Kandidati za organizacijo ligaškega tekmovanja pošljite  pisne prijave z opisom 
pogojev za tekmovanje na GZ Žalec najkasneje do 30. aprila 2017. 
 
Prednost pri izbiri organizatorjev za  ligaško tekmovanje bodo imela gasilska društva, ki so 
že uspešno organizirala ligaško tekmovanje in tudi vsakoletno organizirajo meddruštvena 
tekmovanja za članice in člane v vaji z MB. 
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5. RAZPIS IN PRAVILA 9. LIGAŠKEGA TEKMOVANJA ČLANIC IN ČLANOV GZ 
ŽALEC 

 
Tekmovanja se organizirajo v obliki ligaškega sistema. Organizira se najmanj 4 in največ 7 
tekmovanj. Vsako PGD, ki izvaja tekmovanja članov in se prijavi kot organizator, organizira 
eno tekmovanje za člane in članice. Posamezno tekmovanje se izvede v kategoriji članov 
oziroma članic, po želji organizatorja lahko tudi ločeno za kategoriji A in B, skupni rezultati pa 
se bodo razglasili ločeno v kategorijah članic in članov A in B. 
 
Tekmovalna sezona 
Tekmovanja bodo organizirala PGD, ki se bodo prijavila na razpis. Tekmovanja se lahko 
združijo z obstoječimi tekmovanji po posameznih PGD v njihovih običajnih terminih. 
Organizatorji tekmovanj v letu 2017 bodo znani po zbranih prijavah in izboru organizatorjev. 
 
Tekmovalne discipline 
1. Vaja z MB (GŠTD, let. 2013, str. 112 ) 
2. Vaja razvrščanja (GŠTD, let. 2013, str. 281) 
 
Ocenjevanje 
Ocenjevanje poteka v skladu s knjižico Pravila gasilskih in gasilsko športnih  tekmovalnih 
disciplin. V kategoriji B se za končni skupni rezultat upoštevajo predpisane točke za starost 
tekmovalcev (vsi tekmovalci morajo biti na vsakem tekmovanju stari nad 30 let). Starost 
tekmovalcev se preveri s pomočjo gasilske izkaznice ali osebnega dokumenta. 
 
Osebna oprema tekmovalcev 
Tekmovalci so oblečeni v enotno predpisano delovno obleko s čelado, delovnim pasom s 
karabinom in s škornji ali cestnimi čevlji iz usnja ali umetne mase. Temni, gležnja 
oprijemajoči športni ali planinski čevlji so dovoljeni. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso 
dovoljeni. 
 
Mentorji  
Mentorji tekmovalnih enot iz posameznih društev morajo biti oblečeni v delovne obleke. 
Mentor lahko spremlja tekmovanje na za to določenem mestu. 
 
Kategorije tekmovalcev 
Posamezno tekmovanje se izvede v kategoriji članov oziroma članic, po želji organizatorja 
lahko tudi ločeno za kategoriji A in B. V skupnem seštevku ligaškega tekmovanja se 
rezultati razglasijo tudi v kategoriji B. 
 
Vrednotenje uvrstitev in končni seštevek 
Nastopajoče enote osvojijo za opravljeni vaji določeno število točk, ki se v ligaškem 
tekmovanju seštevajo. Za končno število točk se štejejo štirje najboljši rezultati. Ekipa, ki ima 
najvišje število točk je zmagovalna ekipa, ostale pa se razvrstijo glede na skupni seštevek 
točk. V primeru, da dve ekipi osvojita enako število točk v skupnem seštevku, se za boljšo 
končno uvrstitev upošteva seštevek časov vaje z MB.  
 
Nagrade 
Na posameznih tekmovanjih organizator poskrbi za pokale za najboljše tri v obeh 
kategorijah. 
Najboljšim trem uvrščenim ekipam v vseh kategorijah bodo za skupni seštevek podeljeni 
pokali, vsem sodelujočim pa se bodo podelile diplome.  
NOVO: Prvouvrščenim ekipam v skupnem seštevku v vseh kategorijah bodo podeljeni 
prehodni pokali. 
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Organizacijski odbor za pripravo lige 
Pravilnik ligaškega tekmovanja, razpis tekmovanja in razpis organizatorjev ligaškega 
tekmovanja pripravi tekmovalna komisija GZ Žalec v sodelovanju s strokovno sodelavko GZ 
Žalec.  
 
Organizacijski in tekmovalni odbor na posameznem tekmovanju  
Organizacijski odbor na posameznem tekmovanju skrbi za ureditev tekmovališča in okolice, 
organizira spremljajoče aktivnosti, prehrano, skrbi za sprejem gostov, koordinira delo 
mentorjev, sodnikov in tekmovalcev. Tekmovalni odbor skrbi za nemoten potek tekmovanja, 
za brezhibnost tekmovalnega orodja in naprav ter odloča o pritožbah tekmovalnih enot. 
Tekmovalni odbor sestavi organizator tekmovanja v sodelovanju s tekmovalno komisijo GZ 
Žalec. 
 
Prijava tekmovalnih ekip v ligaško tekmovanje 
PGD in PIGD prijavijo tekmovalne enote v člansko ligo na GZ Žalec najkasneje do 
datuma prvega tekmovanja.  
 
Organizacija tekmovanja  
Vrstni red organizacije posameznih tekmovanj in termini bodo določeni. Vsak organizator 
tekmovanja  pravočasno pošlje na GZ Žalec razpis tekmovanja, v katerem sta navedena kraj 
in čas tekmovanja, rok za prijave in druga navodila. Razpis bo GZ Žalec poslala vsem 
gasilskim društvom v GZ Žalec. PGD, ki organizira tekmovanje, pripravi: 

 prostor za A-komisijo in dva člana A-komisije ( eden mora imeti najmanj čin 
GČ ) 

 ocenjevalne komisije za posamezne tekmovalne discipline 

 orodje in prostor za izvedbo posameznih tekmovalnih disciplin 

 pokale za tri prvo uvrščene ekipe na tekmovanju 

 otvoritev in zaključek tekmovanja s podelitvijo pokalov 

 kurirsko službo, 

 sanitarne prostore 
 
V primeru poškodb tekmovalcev organizator ni materialno odgovoren za nastalo škodo. 
Tekmuje se na lastno odgovornost. Tekmujejo lahko samo tekmovalci, ki imajo 
urejeno zavarovanje za primer poškodbe pri delu. 
Organizatorji  tekmovanj morajo vsaj teden pred tekmovanjem GZ Žalec v potrditev poslati 
tehnični načrt tekmovanja. Vzorec načrta je objavljen na spletni strani GZ Žalec. 
 
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. Na otvoritvi in zaključku je potrebno zagotoviti 
udeležbo predstavnika GZ Žalec. Ob zaključku tekmovanja poveljnik domačega PGD postroji 
vse prisotne desetine in poda poročilo o zaključku tekmovanja predstavniku GZ Žalec. 
Najboljšim se podelijo pokali. Tekmovanje se izvede v skladu s predpisi, izvedbo tekmovanja 
bo spremljal nadzornik tekmovanja, ki ga imenuje GZ Žalec. 
 
Cilji ligaškega tekmovanja: 

1. Izboljšanje kvalitete dela tekmovalnih enot v posameznih PGD. 
2. Boljša in pravilnejša priprava tekmovalnih enot za tekmovanje GZ, saj se 

tekmovalci večkrat srečajo z delom sodnikov in imajo možnost sprotnega 
odpravljanja morebitnih napak. 

3. Večja zanimivost za tekmovalce, ker se pripravljajo za več tekmovanj. 
4. Popularizacija sodelovanja v gasilskih društvih in tekmovalnih enotah. 
5. Izmenjava izkušenj in sodelovanje med posameznimi društvi. 
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6. OBVESTILO ZA ORGANIZATORJE MEDDRUŠTVENIH TEKMOVANJ 

 
PGD, ki bo v letošnjem letu organiziralo meddruštveno tekmovanje, naj datum tekmovanja 
čim prej sporoči na GZ Žalec, da ga bomo uvrstili v koledar dogodkov v GZ Žalec 2017. 
 
Organizatorji vseh meddruštvenih tekmovanj morajo po sklepu upravnega odbora GZ 
Žalec z dne 28.9.2011 na GZ Žalec vsaj teden pred tekmovanjem v potrditev poslati 
tehnični načrt tekmovanja.  
 
Vzorec tehničnega načrta lahko dobite na spletni strani GZ Žalec www.gz-zalec.org. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
Vsem tekmovalcem želimo uspešne priprave na tekmovanja, organizatorjem tekmovanj pa 
odlične pogoje za pripravo.  
 
V primeru nejasnosti smo vam za dodatne informacije na voljo v času uradnih ur GZ Žalec. 
 
Z gasilskimi pozdravi 
 
 
Poveljnik  GZ Žalec:            Predsednik GZ Žalec: 
    David KRK l.r.           Edvard KUGLER l.r. 

 

http://www.gz-zalec.org/

