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Vsem PGD, ki so prijavili enote na vaje

Zadeva: Gasilsko-športne vaje GZ Žalec 2021 – časovni razpored in navodila
Opravljen je bil žreb časovnega razporeda nastopa enot, ki so se pravočasno prijavile na
gasilsko-športne vaje GZ Žalec 2021. Na vajah je potrebno upoštevati veljavna priporočila
NIJZ.
Vaje mladine bodo
v soboto, 2. oktobra 2021, pri OŠ na Polzeli.
Vaje članic in članov A in B ter starejših gasilk in gasilcev bodo
v nedeljo, 3. oktobra 2021, pri gasilskem domu v Drešinji vasi.
1. ČASOVNI RAZPORED
Časovni razpored nastopa enot za oba dneva je priložen. Pomembno je da se zaradi testiranja
na COVID enote držite razporeda in ste na kraju pravočasno. Otvoritve ne bo.
2. OSEBNA OPREMA
Pionirji
Vsak član enote mora imeti gasilsko kapo pionirjev in znak za ločevanje funkcij. Pionirji so
lahko oblečeni v spodnjem delu v temne dolge hlače ali v temno trenirko (oprijete hlače –
»pajkice« niso dovoljene), 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 član enote 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 izvajajo vaje tudi v delovnih hlačah in srajcah z oranžnimi žepi ali pa
v delovnih hlačah in novih tipiziranih polo majicah, vendar morajo biti enotno opremljeni.

Mentor mladine
Mentor mora biti oblečen v delovno obleko s kapo, lahko 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 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
prostora za vaje. Če mentor tudi te zahteve ne bo upošteval, predsednik ocenjevalne komisije
poda predlog za diskvalifikacijo enote (Pravila točka 1.7).
Članske enote
Opozarjamo vse enote, da morajo zaradi preprečevanja poškodb in zapletov na komisiji A vsi
člani obvezno imeti poleg ostale predpisane opreme tudi ustrezno obutev (glej knjižico Pravila
GŠTD, stran 114, 286 in 290 – Čevlji morajo biti temne barve, lahko so iz usnja ali umetne
mase. Priporočljiva je obutev, oprijemajoča gležnjev.)
3. IDENTIFIKACIJA, PRIJAVA ENOTE IN POGOJ PCT
Enoto prijavite na vaje po časovnem razporedu. Pred pregledom na komisiji A bodo člani, ki
niso cepljeni ali prebolevniki za COVID-19, v pristnosti pooblaščene osebe GZ Žalec opravili
samotestiranje, zato prosimo, da se držite časovnega razporeda in ste na kraju pravočasno.
Za vsako enoto bomo pripravili toliko testov, kot ste navedli ob prijavi, zato prosimo, da še
enkrat preverite, če ste nam sporočili točni podatek.
Mladina
Za sodelovanje se morajo mladi gasilci pri komisiji A identificirati z Izkaznico pionirja in
mladinca, pri mladincih velja tudi gasilska izkaznica.
Vsi, ki so stari več kot 15 let, in mentorji morajo pri komisiji A pokazati dokazilo PC (QR koda)
ali pred tem opraviti testiranje na kraju.
Člani in članice
Za identifikacijo pri komisiji A so obvezne gasilske izkaznice, izdane na matično društvo
tekmovalne enote. Brez gasilskih izkaznic enota ne bo mogla nastopiti v konkurenci. Če kdo
izkaznice nima, ker je v izdelavi ali izgubljena, mora imeti s seboj osebni dokument ter matični
list, natisnjen iz Vulkana, na katerem je viden datum izdaje izkaznice.
V kolikor imate glede na prijavo, ki ste jo oddali v Vulkanu, kakšne spremembe, morate s seboj
imeti izključno IZ PROGRAMA VULKAN natisnjen prijavni list, na katerega ROČNO
vnesete spremembe. Vse morebitne druge oblike prijavnic ne veljajo! Če sprememb nimate,
vam prijavnega lista ni potrebno imeti s seboj.
Vsi člani enote morajo pri komisiji A pokazati tudi dokazilo PC (QR koda) oziroma pred tem
opraviti testiranje na kraju.
4. NASTOP ENOTE
Vaje se izvajajo v skladu z razpisom in so objavljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko
športnih disciplin, ki jo je izdala GZ Slovenije 2019.
V kolikor enota ne bo pravočasno na prizorišču, ne bo imela pravice nastopati v konkurenci.
Zaradi nemotenega poteka izvedbe vaj je potrebno upoštevati, da je predpisani čas namenjen
za pripravo, izvedbo in oceno vaje.
Vaje mladine se bodo izvajale na asfaltni površini.

Vaja z MB in vaje starejših bodo potekale na travnati površini, za vajo z MB in vajo s hidrantom
(starejši gasilci in gasilke) bo pripravljena preproga (imitacija trave).
Na vaji z MB lahko enote po želji uporabijo lastno vezalno in ventilno vrvico.

5. RAZGLASITEV REZULTATOV
Razglasitve rezultatov na dan vaj ne bo. Rezultati bodo v ponedeljek, 4.10.2021, objavljeni na
spletni strani GZ Žalec. Pokali bodo najboljšim enotam podeljeni naknadno, o čemer jih bomo
pravočasno obvestili.
6. PREHRANA IN PLAČILO
Za vsako enoto bo pripravljen paket malice (sendvič in pijača), ki jo prevzamete takoj po
izvedbi zadnje discipline.
• Za enoto mladine je obvezno plačilo malice v znesku 44,00 EUR (11 malic).
• Za enoto članic in članov A in B je obvezno plačilo malice v znesku 45,00 EUR (10 malic).
• Za enoto starejših gasilk in gasilcev je obvezno plačilo malice v znesku 36,00 EUR (8 malic).
Stroške boste poravnali po prejemu računa.
Za vse enote iz gasilskega poveljstva občine Žalec bo stroške poravnala občina Žalec.
7. DODATNE INFORMACIJE
Za vsa morebitna dodatna pojasnila in informacije se lahko obrnete na:
• Strokovno sodelavko GZ Žalec Sabino Sorčan 051 38 28 86,
• Podpoveljnika GZ Žalec Dušana Zabukovnika 031 335 911,
• Predsednika komisije za tekmovanja Aleksandra Kolerja 041 783 221.
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom » NA POMOČ«.
Poveljnik GZ Žalec
Franc RANČIGAJ

Predsednik GZ Žalec
Edvard KUGLER

