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Datum: 16.08.2022 
             
 

Vsem PGD v GZ ZSD 
Gasilskim zvezam SŠ regije 

 
 
 

GZ ZSD v skladu s programom dela za leto 2022 in sklepom regijskega sveta Savinjsko Šaleške 
regije 

 
 

RAZPISUJE 
TEKMOVANJE MLADINE GZ ZG. SAVINJSKE DOLINE 

IN OBENEM 4. TEKMO V 14. LIGAŠKEM TEKMOVANJU PIONIRJEV IN MLADINCEV 
SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE 2022 

 

Tekmovanje bo v soboto, 24. septembra 2022 s pričetkom ob 8.00 uri na 
Rečici ob Savinji pri osnovni šoli po pripravljenem časovnem razporedu. 

 
 
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:  

I. PIONIRJI in PIONIRKE od dopolnjenih 6 let do 11 let (rojeni 2011 do 2016) 

• vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; str. 35) 

• štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; str.53) 

• vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; str 282) 

 
II. MLADINCI in MLADINKE od 12 do 16 let (rojeni 2006 - 2010) 

• mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; str. 98) 

• teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 290, vprašanja za mladino – letnik 2022) 

• vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; str. 286) 
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OSEBNA OPREMA TEKMOVALCEV  
Pionirke in Pionirji Tekmovalci so oblečeni v gasilske delovne obleke, pokriti z delovno kapo brez 
podbradka, obuti v športne copate. Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. Lahko so v spodnjem 
delu oblečeni v temne dolge hlače ali trenirko, v zgornjem delu pa so lahko oblečeni v gasilske bluze, 
srajce, srajce z oranžnimi žepi ali majice enake barve. Ekipa mora biti enotno oblečena. 
Mladinke in Mladinci Tekmovalci so oblečeni v gasilske delovne obleke, pokriti s čelado, obuti v športne 
copate ali cestne čevlje. Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. Lahko so v spodnjem delu 
oblečeni v temne dolge hlače, v zgornjem delu pa so lahko oblečeni v gasilske bluze, srajce, srajce z 
oranžnimi žepi ali tipizirane gasilko polo majico. Ekipa mora biti enotno oblečena. 
 
PRIJAVA TEKMOVALNIH EKIP IN KOTIZACIJA  
Rok prijav za tekmovalne enote je do NEDELJE 18.9.2022 do 24:00 ure izključno preko programa VULKAN 
(oznaka tekmovanja TEKMOVANJE MLADINE GZ ZSD IN 4. TEKMA LIGE SŠR 2022.). Razpis za tekmovanje 
bo odprt v Vulkanu od torka 06.09.2022 dalje. 
Vljudno vas naprošamo, da upoštevate rok prijave za vaše tekmovalne enote, saj kasnejših prijav ne bomo 
upoštevali - enote bodo lahko tekmovale samo izven konkurence.  
Razpored tekmovalnih enot bo v sredo 21. 9. 2022 objavljen preko E-pošte na društva GZ ZSD in gasilske 
zveze v SŠR. Morebitne odjave enot so možne najkasneje do četrtka, 20. 9. 2022 do 18.00. ure na e-naslov. 
gzzsd.mozirje@gmail.com. Po tem datumu odjave niso možne in je potrebno poravnati stroške, čeprav 
enota ne bo tekmovala.  
Za identifikacijo in določitev starosti tekmovalcev pri komisiji A so obvezne izkaznice pionirja oz. mladinca. 
Brez izkaznic enota ne bo mogla nastopiti v konkurenci.  
V kolikor imate pri tekmovalcih kakšne spremembe, morate s seboj imeti natisnjen prijavni list iz 
VULKANA, na katerem ročno (čitljivo) označite spremembe.  
Za vsako tekmovalno enoto je obvezno plačilo kotizacije v znesku 49,50 EUR (11 malic). Dodatna malica 
stane 4,50 EUR. Blok bo možno dobiti pri A komisiji. Iz kotizacije se plačajo stroški malice in pijače. Stroške 
kotizacije je potrebno poravnati do srede 19. 9. 2019 na transakcijski račun PGD Rečica ob Savinji                   
št. SI56 0242 6001 8968 884 odprt pri NLB namen: »tekmovanje mladine«. Plačilo z gotovino ni možno. S 
seboj naj imajo enote dokazilo o plačilu.  
 
POMEMBNO:  
Pri tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, izjema so pionirke in pionirji, ki morajo na dan 
tekmovanja dopolniti 6 let. V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in 
pionirji (tekmovalci, mlajši od 12 let), upošteva se starost 12 let.  
Tekmovalec lahko nastopa v enem ciklusu tekmovanj le za eno tekmovalno enoto (velja za vse 
kategorije). Če se ugotovi (lahko tudi naknadno po končanem tekmovanju), da je tekmovalec nastopal 
za dve tekmovalni enoti, je druga enota diskvalificirana.  
Primer: tekmovalec, ki je v tekočem letu dopolnil 16 let, ne more tekmovati hkrati na članskem in 
mladinskem tekmovanju Zveze, regije, četudi sta tekmovanji v različnih terminih. 
Vsa detajlna navodila najdete v prilogi PRAVILA POKALNEGA TEKMOVANJA PIONIRJEV IN MLADINCEV 
SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE V LETU 2022 

mailto:gzzsd.mozirje@gmail.com
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Želimo vam doseganje dobrih tekmovalnih rezultatov in obilico športne sreče.  
 
 
 
V primeru nejasnosti tega sporočila smo vam za vse dodatne informacije na voljo na GZ ZSD na naslednjih 
kontaktih: gzzsd.mozirje@gmail.com; tajnik Toni Novak (040 462 625, poveljnik Miro Brezovnik (031 337 
745), pom. pov. za tekmovanja Stanka Pečnik (041 447 007) 
 
Pozdravljamo vas z gasilskim pozdravom N A  P O M O Č ! 
 
 
 
 
Poveljnik GZ Zg.Savinjske doline:    Predsednik GZ Zg.Savinjske doline: 
  Miro BREZOVNIK, VGČ 1.st.                          Janko ŽUNTAR, GČ 2st. 
 
Soglaša:  
Poveljnik SŠR Boris LAMBIZER, VGČ, 2st. 
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SLIKE OPREME 
 

VEDROVKA VEDRO PRENOS VODE 

  
 

VEDRO HIDRANT 
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 SKICA TEKMOVALNEGA PROSTOR 
 

 


