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I. Cilji ligaškega tekmovanja
Kvalitetnejše delo z mladimi v prostovoljnih gasilskih društvih.
Boljša pripravljenost na tekmovanje posameznih GZ, saj se tekmovalci prej srečajo z delom
sodnikov in imajo pred njimi manj strahu. Tako bo manj napak pri delu zaradi treme.
Pravilnejša priprava ekip na tekmovanja, ker se mentorji pred tekmovanjem GZ seznanijo z
morebitnimi napakami pri pripravi ekipe.
Večja zanimivost za tekmovalce, ker se pripravljajo za več tekmovanj, ne le za tekmovanje GZ.
Popularizacija sodelovanja v gasilskih društvih pri šolski mladini (to so bodoči aktivni člani
društev, sektorjev, OP in GZ ).
Izmenjava izkušenj in sodelovanje med društvi.
Večkratno delo sodnikov z otroki jih bo vodilo v spoznanje, da je potrebno z njimi drugače
komunicirati in delati kot z odraslimi. Tudi spoznanje, da morebitne napake sodnikov pri delu in
odnos do tekmovalcev bolj prizadenejo otroke kot odrasle, jih bo vodilo v zavzeto delo z njimi.

II. Tekmovalni sistem
Tekmovanje se organizira v obliki ligaškega sistema.
Organizirajo se štiri tekmovanja. Vsaka GZ znotraj Savinjsko-šaleške regije organizira eno
tekmovanje za pionirje in pionirke ter eno tekmovanje za mladince in mladinke.
III. Tekmovalna sezona
Tekmovanja se lahko začnejo maju se zaključijo v septembru.

IV. Kategorije tekmovalcev
Tekmuje se v naslednjih kategorijah:
- pionirke
- pionirji
- mladinke
- mladinci

V kolikor posamezno PGD prijavi več tekmovalnih enot iste kategorije, mora poleg imena
enote določiti tudi številko enote in takšno ime uporabljati na vseh posameznih tekmovanjih
lige v sezoni. (npr.
- samo ena enota - Pionirji PGD Velenje,
- dve ali več enot - Pionirji PGD Velenje 1 in Pionirji PGD Velenje 2, …)

V. Tekmovalne discipline

1.

Pionirke in Pionirji
- Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke)
- Štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke
- Vaja razvrščanja za pionirje in pionirke

2.

Mladinke in mladinci
- Vaja z ovirami za mladince in mladinke )
- Štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke
- Vaja razvrščanja
VI. Vrstni red nastopa

Vrstni red nastopa enot se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator posameznega
tekmovanja na podlagi prijavljenih enot.
VII. Vrednotenje, uvrstitev in končni seštevek
V končni seštevek se štejejo TRIJE najboljši rezultati na tekmovanjih. V primeru, da dve enoti
osvojita enako število točk v skupnem seštevku, se za boljšo končno uvrstitev upošteva četrti rezultat.
Če ena enota od teh dveh ni sodelovala na četrtem tekmovanju in nima rezultata, je v prednosti enota,
ki je sodelovala na vseh štirih tekmah. Če obe enoti nista sodelovali na vseh štirih tekmah, se seštejejo
časi prednostnih vaj in najboljši rezultat da enoti prednost za višje mesto.
VIII. Nagrade
Na posameznih tekmovanjih organizator poskrbi za pokale za najboljše tri uvrščene enote v vsaki
kategoriji.
Najboljšim trem uvrščenim enotam v vsaki kategoriji bodo za končni seštevek na zadnji tekmi
podeljene medalje.
Enota ali predstavnik morajo na razglasitvi dvigniti pokale ali medalje, drugače ostanejo
organizatorju.
IX. Sestava organizacijskega odbora
Organizacijski odbor določi poveljstvo Savinjsko-šaleške regije.
 Regijski poveljnik – zadolžen za sodnike in koordinacijo tekmovanj,
 Pomočnik regijskega poveljnika za tekmovanja– zadolžen za sodnike in kontroli priprave prog
 Poveljniki posameznih GZ – zadolženi za izvedbo tekmovanja in pravočasno obveščanje s
časovnim razporedom nastopajočih enot.
 Predsednica mladinske komisije SŠR.







X. Delo organizacijskega odbora
Skrbi, da tekmovanja potekajo nemoteno, da se sproti rešujejo problemi in nesporazumi.
Koordinira delo mentorjev, sodnikov in tekmovalcev.
Določi tekmovalni odbor in sodnike za posamezne tekme
Sodniki morajo biti enakomerno porazdeljeni glede GZ
Kontrolor sojenja ne sme biti iz GZ ki organizira tekmovanje
Skupaj s tekmovalnim odborom in mentorji nastopajočih enot pripravi analizo tekmovanja, ki
naj zajema organizacijo tekmovanj, sojenje na tekmovanju in pogoste napake nastopajočih
enot. Analiza se izvede tik pred razglasitvijo rezultatov.

XI. Prijava tekmovalnih enot
Enota, ki želi nastopati na pokalnem tekmovanju se mora prijaviti v roku, ki je naveden na razpisi tega
tekmovanja. Vsaka enota naj ob prijavi posreduje tudi svoj elektronski naslov in telefonsko številko
mentorja posamezne desetine zaradi lažjega posredovanje startnih list in ostalih informacij.
Vsaka enota, ki se bo udeležila posamezne tekme, se je dolžna prijaviti posameznemu organizatorju v
roku po razpisu preko vulkana.
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XII. Odjava tekmovalnih enot za posamezno tekmo
Odjave prijavljenih enot so možne do dva dni pred tekmovanjem posameznemu organizatorju.
V kolikor se enota ne odjavi pravočasno iz tekmovanja, je dolžna poravnati kotizacijo tekmovanja.
XIII. Kotizacija
Kotizacijo potrdi poveljstvo regije.
Kotizacija znaša 38,50 € na desetino (10 tekmovalcev + 1 mentor) (3,5 € na posameznika) za vsako
tekmovanje, razen za enote iz GZ, ki je organizator posamezne tekme, ki ima drugačne razpisne
pogoje.
Kotizacijo je potrebno poravnati pet koledarskih dni pred tekmovanjem skupaj s prijavo na
tekmovanje. Organizator je dolžan v 8 dneh po tekmovanju izstaviti račun za plačano kotizacijo vsem
sodelujočim enotam.

XIV. Potek posamezne tekme in naloge organizatorja
Enote, prijavljene v ligaškem sistemu, tekmujejo v ligi in imajo v naprej pripravljeno časovnico,
ostale ekipe, ki jih posamezni organizatorji vabijo z lastnimi vabili, pa sodelujejo po nastopu vseh
ekip lige SŠR.
Enote, ki pridejo na posamezno tekmovanje iz GZ, ki ni organizator tekmovanja in niso prijavljene v
ligaškem tekmovanju, morajo na komisiji A obvezno plačati kotizacijo za tekmovanje, ki se ga
udeležujejo.
Naloge posameznega organizatorja tekmovanja
 Pripravi razpis za posamezno tekmovanje najmanj 14 dni pred tekmovanjem.
 Odpre prijave na tekmovanje v Vulkanu.
 Zbira prijave in pripravi časovnico za vse prijavljene enote na posamezno tekmovanje najmanj tri
dni pred posameznim tekmovanjem.
 Poskrbi za tekmovalni prostor in delo ocenjevalnih komisij
 Prostor za A in B-komisijo in dva člana A in B-komisije,
 Pripravi ustrezno orodje in prostor za izvedbo posameznih tekmovalnih disciplin
 Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij.
 Priprava in razdelitev malice za tekmovalce, mentorje in sodnike se opravi v skladu s sklepom
Regijskega sveta Savinjsko-šaleške regije.
 Zagotovi pokale za tri prvouvrščene enote v vsaki kategoriji na tekmovanju,
 Organizator mora izdelati tehnični načrt tekmovanja in zagotoviti tudi:
1. Redarsko službo in urejen parkirni prostor,
2. Otvoritev in zaključek tekmovanja s podelitvijo pokalov v skladu s pravili,
3. Kurirsko službo (zadostno število spremljevalcev enot),
4. Sanitarne prostore,
5. Pokrit prostor za izdajo malice v primeru slabega vremena.
XV. Organizacija tekmovanja
Vrstni red organizacije tekmovanj in termine določi organizacijski odbor tekmovanja skupaj z
poveljstvom Savinjsko-šaleške regije in so podani v razpisu.
Vsak organizator tekmovanja ponovno pošlje razpis tekmovanja, kateri naj vsebuje tudi kraj in
pričetek tekmovanja.
XVI. 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 po razporedu. Na otvoritvi in zaključku je potrebno zagotoviti udeležbo predstavnika
Regijskega sveta Savinjsko-šaleške regije. Organizator podeli pokale in priznanja najboljšim.

XVII. Objava končnih rezultatov ligaškega tekmovanja
Podelitev medalj in praktičnih nagrad za najboljše tri tekmovalne enote v vsaki konkurenci ter diplome
za vse sodelujoče enote se organizira na zadnjem tekmovanju. Podeljevalce medalj in diplom se določi
v tehničnem načrtu oziroma naknadno.
XVIII. Končne določbe
Poveljniki GZ so dolžni preveriti sistem obveznega zavarovanja tekmovalcev v svojih GZ.
V primeru poškodb nezavarovanih tekmovalcev organizator materialno ni odgovoren za nastalo škodo.
Pravila tekmovanja veljajo od 08. 03. 2019 S tem prenehajo določbe vseh predhodnih pravil.
Prejmejo jih vsa PGD in GZ Savinjsko-šaleške regije v elektronski obliki.
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BORIS LAMBIZER

