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Številka: 061/2022 

Datum: 1. 9. 2022 

Vsem PGD v GZ Žalec 

Gasilskim zvezam SŠ regije 

 

Gasilska zveza Žalec v skladu s programom dela GZ Žalec in Savinjsko Šaleške regije ter v 

skladu z razpisom Ciklusa tekmovanj za memorial Matevža Haceta 2022 – 2023 razpisuje 

 

Mladinsko tekmovanje Gasilske zveze Žalec 

in 

3. tekmo v 14. Pokalnem tekmovanju pionirjev in mladincev Savinjsko-

šaleške regije 2022 
 

Tekmovanje bo v soboto, 17. septembra 2022, od 8.00 dalje  

v GPO Žalec (točno lokacijo bomo sporočili naknadno). 

 

 

1. Tekmovalne discipline 

 

Tekmovanje bo potekalo po pripravljenem časovnem razporedu v naslednjih kategorijah in 

z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 

1. pionirji (od dopolnjenih 6 do 11 let )  

2. pionirke (od dopolnjenih od 6 do 11 let)  

− vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  

− štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  

− vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  

 

3. mladinci (od 12 do 16 let)  

4. mladinke (od 12 do 16 let)  

− mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  

− teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, vprašanja za mladino – letnik 2022)  

− vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  

 

2. Prijava tekmovalnih enot  

 

Rok za prijave je nedelja, 11. 9. 2022, izključno preko programa VULKAN, oznaka 

tekmovanja »Mladinsko tekmovanje GZ Žalec in 3. tekma ligaškega tekmovanja mladine 

SŠR 2022«.  

 

Vljudno vas naprošamo, da upoštevate rok, saj kasnejših prijav  ne bomo upoštevali - enote 

bodo lahko tekmovale samo izven konkurence.  

 

Razpored tekmovalnih enot bo najkasneje do 14. 9. 2022 objavljen na spletni strani GZ 

Žalec.  
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V kolikor imate po prijavi v Vulkanu pri tekmovalcih kakšne spremembe, morate s seboj 

imeti natisnjen prijavni list iz VULKANA, na katerem ročno (čitljivo) označite spremembe. 

 

3. Odjava tekmovalnih enot  

 

Morebitne odjave so možne najkasneje do četrtka, 15. 9. 2022 do 14. ure na e-naslov 

gasilska.zveza.zalec@siol.net.  Po tem roku bo potrebno poravnati stroške, čeprav enota ne 

bo tekmovala. 

 

4. Plačilo stroškov malice 

 

Za vsako enoto je potrebno do četrtka 15. 9. 2022 plačati stroške v znesku  49,50 EUR (11 

malic) na poslovni račun GZ Žalec št. SI56 6100 0000 7550 439 (Ulica heroja Staneta 1, 

3310 Žalec), sklic: 01-61-2022, namen »tekmovanje mladine«. Plačilo z gotovino ni možno. 

 

Dodatna malica stane 4,50 EUR, naročite jih lahko na e-naslov 

gasilska.zveza.zalec@siol.net, prav tako do 15. 9. 2022. 

 

Za enote iz Gasilskega poveljstva občine Žalec bo stroške poravnala občina Žalec. 

 

 

5. Drugi pogoji in navodila za tekmovanje 

 

Vse ostalo v zvezi s tekmovanjem velja, kot je navedeno v Razpisu in pravilih lige mladine 

SŠR 2022, ki so objavljena na spletni strani GZ Žalec. 

 

V primeru nejasnosti tega sporočila smo vam za vse dodatne informacije na voljo na GZ 

Žalec na e-naslovu gasilska.zveza.zalec@siol.net ali GSM 051 38 28 86. 

 

Želimo vam doseganje dobrih tekmovalnih rezultatov in obilico športne sreče. 

 

Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom  N A  P O M O Č ! 

 

Poveljnik GZ Žalec:                      Predsednik GZ Žalec: 

Franc RANČIGAJ                                           Edvard KUGLER 

 
 

 

 

SOGLAŠA: 

Poveljnik SŠ regije Boris Lambizer l. r. 
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