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Vsem PGD in PIGD v GZ Žalec 
 
 
ZADEVA: TEKMOVANJE  ČLANIC IN ČLANOV GZ ŽALEC - navodila 
 

Komisija za tekmovanja GZ Žalec je na svoji seji  dne 7. 9. 2015 opravila žreb tekmovalnih enot, 
ki so se pravočasno prijavile na člansko tekmovanje v Gasilski zvezi Žalec. 
 

Tekmovanje bo v nedeljo, 13. septembra 2015 v Levcu. 
 

Vse enote, ki tekmujejo prve in druge se morajo pri komisiji A zglasiti ob 7:00 zaradi prisotnosti 
na otvoritvi tekmovanja, ostale enote pa se pri komisiji A zglasijo 20 min pred nastopom na 
tekmovalni progi – glej razpored.  
Enote članov A, ki so razporejene v zadnjo tretjino, prosimo, da pridejo na tekmovanje malo 
prej, da bomo lahko tekmovanje, če bo potekalo hitreje kot je predvideno po časovnici, tudi 
prej zaključili. 
 

Za identifikacijo in določitev starosti tekmovalcev 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, mora imeti s seboj 
matični list iz Vulkana, na katerem je viden datum izdaje izkaznice, in osebni dokument. 
 
V kolikor imate pri tekmovalcih kakšne spremembe, morate s seboj imeti izključno IZ 
PROGRAMA VULKAN natisnjen prijavni list, na katerega ROČNO vnesete spremembe. Če 
sprememb nimate, vam prijavnega lista ni potrebno imeti s seboj.  
 

Gasilske izkaznice bo enota, kot je že v navadi, oddala komisiji A in jih boste lahko prevzeli takoj 
po razglasitvi. Izkaznico bo pri komisiji A takoj dobil nazaj samo tekmovalec oz. tekmovalka v 
kategoriji članic in članov B, ki ne bo tekel v štafetnem teku, ker se bo z njo ponovno 
identificiral pri komisiji za štafetni tek. 
 

Za vsako tekmovalno enoto članic in članov A in B je obvezno plačilo kotizacije v znesku  

50,00 EUR (10 malic). Za enoto starejših gasilk in gasilcev je obvezno plačilo kotizacije v 
znesku 40,00 EUR (8 malic). Iz kotizacije se plačajo stroški tople malice in pijače za udeleženo 

enoto. Stroške kotizacije je potrebno poravnati na transakcijski račun PGD Levec št. SI56 0600 
0000 8418 250 (Levec 47, 3301 Petrovče, namen: kotizacija za tekmovanje, BIC koda: 
SBCESI2X, koda namena: OTHR, sklic: datum plačila)  najkasneje do 10. 9. 2015. Na dan 
tekmovanja pri komisiji A obvezno predložite potrdilo o vplačilu kotizacije.   
 

Za vse enote iz gasilskega poveljstva občine Žalec bo stroške poravnala občina Žalec. 
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Tekmovanje bo potekalo na travnati površini, za spajanje sesalnega voda bo pripravljen tepih 
(imitacija trave). V kolikor tekmovalna enota ne bo pravočasno na tekmovališču, ne bo imela 
pravice nastopati v konkurenci. Zaradi nemotenega poteka izvedbe tekmovanja je potrebno 
upoštevati, da je čas 10 minut namenjen za pripravo, izvedbo in oceno vaje.  
 
Obveščamo vas, da bodo tekmovalne enote izvajale vajo z MB enkrat, z istočasnim štartom 
enot na vseh treh progah. POVELJE ZA START bo predvajano PREKO OZVOČENJA. 
V času priprave orodja mora desetar predsedniku ocenjevalne komisije izreči predpisano 
povelje za izvedbo vaje, ki se ocenjuje, nato sledi: 
Po postavitvi ocenjevalne komisije pred tekmovalno enoto izstopi D tri korake naprej pred 
predsednika ocenjevalne komisije in preda raport predsedniku ocenjevalne komisije: 
»Tekmovalna enota PGD … je pripravljena za izvedbo vaje.« Po odobritvi predsednika 
ocenjevalne komisije se vrne na svoje mesto v tekmovalni enoti. 
Sledi povelje preko ozvočenja (enako kot je bilo že pretekla leta): "Enote, pripravite se". D 
tekmovalne enote stopi 4 korake naprej, se obrne v levo, nato sledi povelje preko ozvočenja: 
»Sledi povelje: Požarni objekt naravnost, odvzem vode iz potoka, dve B-cevi do trojaka, po dve 
C-cevi, 1. in 2. … Žvižg!«. 
 
Na vaji z MB lahko enote po želji uporabijo lastno vezalno in ventilno vrvico. 
 
Vaje se izvajajo v skladu z razpisom in so objavljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko 
športnih disciplin, ki jo je izdala GZ Slovenije 2013. 
 
Takoj po opravljeni vaji z MB enote odidejo najprej na vaje razvrščanja, nato na štafeto! 
 

Opozarjamo vse enote, da morajo v izogib poškodbam in zapletom na komisiji A vsi 
tekmovalci obvezno imeti poleg ostale opreme ustrezno obutev (glej knjižico Pravila GŠTD, 
stran 112 – Tekmovalci morajo biti obuti v škornje ali cestne čevlji iz usnja ali umetne mase. 
Obuvalo mora biti temne barve in tako visoko, da je gleženj zaščiten). 
 

Na zaključku tekmovanja ob razglasitvi rezultatov tekmovanja sodelujejo vse sodelujoče 
gasilske enote, ki so dolžne biti opremljene enako kot so se prijavile komisiji A brez 
tekmovalnih oznak. Enota, ki bo med prejemniki pokalov in se zaključka ne bo udeležila, pokala 
ne bo prejela. 
Razglasitev rezultatov bo pol ure po zaključku tekmovanja.  
 
Regijskega gasilskega tekmovanja, ki bo 4.10.2015 v Velenju, se lahko udeležijo tekmovalne 
enote, ki so na tekmovanjih v gasilskih zvezah dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote, ki 
bodo dosegle predpisano normo:  

 članice A 368 točk 
 člani A 389 točk 
 članice B 358 točk 
 člani B 384 točk 
 starejše gasilke in gasilci 420 točk 

 
V kolikor se na tekmovanjih gasilskih zvez pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo 
ovire, dodatne norme za uvrstitev na regijsko tekmovanje ne veljajo. 
 
Iz gasilskih zvez, v katerih bo na tekmovanjih gasilskih zvez sodelovalo v posameznih 
tekmovalnih kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na regijskem tekmovanju 
sodelujejo enote, ki bodo dosegle prva štiri mesta.  
 



Razpored tekmovalnih enot je priložen. Morebitne odjave enot so možne najkasneje do 
četrtka, 10.9.2015 do 14:00 na e-naslov gasilska.zveza.zalec@siol.net. Potem odjave niso več 
možne in je potrebno poravnati stroške, čeprav enota ne bo tekmovala. 
 
Želimo vam dobre tekmovalne rezultate in obilico športne sreče. 
 
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom NA POMOČ! 
 
 
Poslano: 

 Naslovnikom po e-pošti 
            
Poveljnik GZ Žalec:       Predsednik GZ Žalec: 
David KRK l.r.                       Edvard KUGLER l.r. 
 
 
V vednost: 

 Poveljnikom GPO v GZ Žalec 

 Poveljnikoma sektorjev 
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