
 

 

 

 
 
 

 
  Številka:  
  Datum:  

 

 

V skladu s programom dela za leto 2022 in sklepa regijskega sveta Savinjsko šaleške regije  

 

RAZPISUJE GZ ŠALEŠKE DOLINE 
2. POKALNO TEKMO MLADINE SŠR 

in TEKMOVANJE MLADINE GZ ŠALEŠKE DOLINE 

 

v soboto, 18. junija 2022 s pričetkom ob 9.00 uri 

na LETALIŠČU v LAJŠAH pri Šoštanju. 
 

V letu 2022 bodo gasilska tekmovanja izvedena s spodaj navedenimi tekmovalnimi disciplinami, ki so 

opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, GZS, 2019:  

Tekmovalne discipline:  

 
I.  

a) pionirji (od dopolnjenih 6 do 11 let ), (2011-2016)  – starost na dan tekmovanja 6 let 

b) pionirke (od dopolnjenih od 6 do 11 let), (2011-2016)  – starost na dan tekmovanja 6 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)  
 
II.  

a) mladinci (od 12 do 16 let) (2011-2016)   
b) mladinke (od 12 do 16 let) (2011-2016)   
- 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)  
 

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo pionirke in pionirji, ki dopolnijo 6 let na dan 

tekmovanja. 

V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, mlajši od 

12 let), upošteva se njihova starost 12 let.  Za mladino staro 16 let, se upošteva samo letnica. 

 

Na tekmovanju lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorijo pionirjev ali 

mladincev. 

 

Vse ostale pogoje tekmovanja in organizacije najdete v »PRAVILIH POKALNEGA 

TEKMOVANJA PIONIRJEV IN MLADINCEV SAVINJSKO- ŠALEŠKE REGIJE V LETU 

2022«  
 
ZADNJI ROK ZA PRIJAVE ENOT preko Vulkana do 14. junij 2022: 



 

 

Prijava enot na posamezno tekmovanje poteka izključno preko Vulkana v elektronski obliki.  
Prijava za tekmovanje mladine: Pojdite na tekmovanja/vrsta tekmovanja – regijsko tekmovanje; naziv 
tekmovanja: TEK MLADINE GZ ŠD IN 2. POKALNA TEKMA SŠR 22 
in na elektronski naslov gz.velenje@siol.net . (GZ ŠALEŠKE DOLINE, ŽAROVA 2, 3320 VELENJE, informacije 
031 382 513, TEL./FAX: 5869 214. 
 

Enote morajo imeti s seboj računalniško izpolnjen prijavni list iz VULKANA ! 

Morebitne spremembe tekmovalcev se  vpišejo ročno, tako da je razvidno kje je sprememba! 
 

Vrstni red nastopa tekmovalnih desetin se bo izvajal po časovnici, glede na prijavljene desetine. 

Startna lista bo poslana po e-pošti na društva in GZ v sredo, 15. junija 2022. 

 

KOTIZACIJA  

Kotizacija za ostale enote iz SŠR za tekmo znaša 49,50 EUR na ekipo ( 10 tekmovalcev + mentor)  

To plačilo ne velja za enote iz GZ Šaleške doline.  

Dodatna malica 4,50 EUR. Blok bo možno dobiti pri A komisiji.  

 
Plačilo kotizacije tekmovanja do 17. junija 2022 na račun BANKA KOPER; TRR: 10100 0047717690.  

Računi za plačilo kotizacije tekmovanja bodo društvom s strani gasilske zveze izstavljeni v 8 dneh po 

tekmovanju. 
 

 
Z gasilskim pozdravom    NA POMOČ! 
 
 
 
Poveljnik GZ Šaleške doline       Poveljnik SŠR: 
Aleksander OSETIČ        Boris LAMBIZER 
 
 
Priloga:  
- Slika vedrovka  

- Slika vedro  

- slika vedro za prenos vode 

- Slika hidrant  

- zemljevid tekmovalnega prostora 
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