
PRAVILA LIGAŠKEGA TEKMOVANJA  
ČLANOV IN ČLANIC GZ ŽALEC 

 
Tekmovanja se organizirajo v obliki ligaškega sistema. Organizira se najmanj 4 in največ 7 tekmovanj. 

Vsako PGD, ki izvaja tekmovanja članov in se prijavi kot organizator, organizira eno tekmovanje za člane 

in članice. Posamezno tekmovanje se izvede v kategoriji članov oziroma članic, skupni rezultati pa se bodo 

razglasili ločeno v kategorijah članic in članov A in B. 

 

Tekmovalna sezona 

Tekmovanja se združijo z obstoječimi tekmovanji po posameznih PGD v njihovih običajnih terminih.  

 

Tekmovalne discipline 

1. Vaja z MB (GŠTD, let. 2013, str. 112 ) 

2. Vaja razvrščanja (GŠTD, let. 2013, str. 281) 

 

Ocenjevanje 

Ocenjevanje poteka v skladu s knjižico Pravila gasilskih in gasilsko športnih  tekmovalnih disciplin. V 

kategoriji B se za končni skupni rezultat upoštevajo predpisane točke za starost tekmovalcev (vsi 

tekmovalci morajo biti na vsakem tekmovanju stari nad 30 let). Starost tekmovalcev se preveri s pomočjo 

gasilske izkaznice ali osebnega dokumenta. 

 

Osebna oprema tekmovalcev 

Tekmovalci so oblečeni v enotno predpisano delovno obleko s čelado, delovnim pasom s karabinom in s 

škornji ali cestnimi čevlji iz usnja ali umetne mase. Temni, gležnja oprijemajoči športni ali planinski čevlji 

so dovoljeni. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni. 

 

Mentorji  

Mentorji tekmovalnih enot iz posameznih društev morajo biti oblečeni v delovne obleke. Mentor lahko 

spremlja tekmovanje na za to določenem mestu. 

 

Kategorije tekmovalcev 

Tekmuje se v naslednjih kategorijah:  

 člani  

 članice 

V skupnem seštevku ligaškega tekmovanja se rezultati razglasijo tudi v kategoriji B. 

 

Vrednotenje uvrstitev in končni seštevek 

Nastopajoče enote osvojijo za opravljeni vaji določeno število točk, ki se v ligaškem tekmovanju seštevajo. 

Za končno število točk se štejejo štirje najboljši rezultati. Ekipa, ki ima najvišje število točk je zmagovalna 

ekipa, ostale pa se razvrstijo glede na skupni seštevek točk. V primeru, da dve ekipi osvojita enako število 

točk v skupnem seštevku, se za boljšo končno uvrstitev upošteva seštevek časov vaje z MB.  

 

Nagrade 

Na posameznih tekmovanjih organizator poskrbi za pokale za najboljše tri v obeh kategorijah. 

Najboljšim trem uvrščenim ekipam v vseh štirih kategorijah bodo za skupni seštevek podeljeni pokali, 

najboljši ekipi v vsaki konkurenci prehodni pokal, vsem sodelujočim pa se podeli diplome.  

 

Organizacijski odbor za pripravo lige 

Pravilnik ligaškega tekmovanja, razpis in razpis organizatorjev ligaškega tekmovanja pripravi tekmovalna 

komisija GZ Žalec v sodelovanju s strokovno sodelavko GZ Žalec.  

 

Organizacijski odbor  
Organizacijski odbor na posameznem tekmovanju skrbi, da tekmovanja potekajo nemoteno, da se sproti 

rešujejo problemi in  nesporazumi, koordinira delo mentorjev, sodnikov in tekmovalcev. Organizacijski 

odbor sestavi organizator tekmovanja v sodelovanju s tekmovalno komisijo GZ Žalec. 

 

Prijava tekmovalnih ekip v ligaško tekmovanje 

PGD in PIGD prijavijo tekmovalne enote na GZ Žalec najpozneje do datuma prvega tekmovanja.  



 

Organizacija tekmovanja  

Vrstni red organizacije posameznih tekmovanj in termini so določeni in so podani v razpisu. Vsak 

organizator tekmovanja  pošlje razpis tekmovanja, v katerem je naveden kraj tekmovanja. PGD, ki 

organizira tekmovanje, pripravi: 

 prostor za A-komisijo in dva člana A-komisije ( eden mora imeti najmanj čin GČ ) 

 ocenjevalne komisije za posamezne tekmovalne discipline 

 orodje in prostor za izvedbo posameznih tekmovalnih disciplin 

 pokale za tri prvo uvrščene ekipe na tekmovanju 

 otvoritev in zaključek tekmovanja s podelitvijo pokalov 

 kurirsko službo, 

 sanitarne prostore 

 

V primeru poškodb tekmovalcev organizator materialno ni odgovoren za nastalo škodo. Tekmuje se na 

lastno odgovornost. Tekmujejo lahko samo tekmovalci, ki imajo urejeno zavarovanje za primer 

poškodbe pri delu. 

 

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. 

Na otvoritvi in zaključku je potrebno zagotoviti udeležbo predstavnika GZ Žalec. Ob zaključku tekmovanja 

poveljnik domačega PGD postroji vse prisotne desetine in poda poročilo o zaključku tekmovanja 

predstavniku GZ Žalec. Najboljšim se podelijo pokali. Tekmovanje se izvede v skladu s Pravili gasilske 

službe, izvedbo tekmovanja bo spremljal nadzornik tekmovanja, ki ga imenuje GZ Žalec. 

 

Cilji ligaškega tekmovanja: 

1. Izboljšanje kvalitete dela tekmovalnih enot v posameznih PGD. 

2. Boljša in pravilnejša priprava tekmovalnih enot za tekmovanje GZ, saj se tekmovalci večkrat 

srečajo z delom sodnikov in imajo možnost sprotnega odpravljanja morebitnih napak. 

3. Večja zanimivost za tekmovalce, ker se pripravljajo za več tekmovanj. 

4. Popularizacija sodelovanja v gasilskih društvih in tekmovalnih enotah. 

5. Izmenjava izkušenj in sodelovanje med posameznimi društvi. 

 

Končne določbe 

Pravilnik se objavi se na spletni strani GZ Žalec.  

 

Žalec, 16.5.2017 

 

 

Poveljnik GZ Žalec: 

     David KRK 


