RAZPIS
GASILSKO-ŠPORTNIH VAJ
GASILSKE ZVEZE ŽALEC
ZA LETO 2021
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1. RAZPIS ČLANSKIH IN MLADINSKIH
GASILSKO-ŠPORTNIH VAJ GZ ŽALEC 2021
V letu 2021 bomo zaradi virusa korona namesto gasilskih tekmovanj organizirali
gasilsko-športne vaje GZ Žalec.
Gasilsko-športne vaje Gasilske zveze Žalec za mladino bodo potekale v soboto, 2.
oktobra 2021, za članice, člane in starejše pa v nedeljo, 3. oktobra 2021.
Prijave na vaje bodo potekale v programu Vulkan, rok bo sporočen naknadno.
Vaje bodo potekale v prilagojeni obliki in sicer v naslednjih kategorijah in z naslednjimi
vajami:
1.
a) pionirji od 7 do 11 let
b) pionirke od 7 do 11 let
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35)
- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 52)
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 278)
2.
a) mladinci od 12 do 16 let
b) mladinke od 12 do 16 let
- mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96)
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za mladino – letnik
2016)
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)
3.
a) Člani A – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več
b) Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več
c) Člani B – starost vsakega tekmovalca: 30 let in več
d) Članice B – starost vsake tekmovalke: 30 let in več
- vaja z motorno brizgalno (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 112)
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)
- teoretično testiranje (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285)
Izbor 50 vprašanj za teoretično testiranje bo objavljen na spletni strani GZ Žalec.
4.
a) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
b) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 248)
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268)
Vse vaje se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin,
izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013.
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Pri vseh kategorijah se upošteva leto rojstva, razen pri članih A in članicah A, ki
dopolnjujejo starost 16 let na dan vaje.
V enotah pionirk in pionirjev lahko sodelujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se
upošteva njihova starost 7 let.
V enotah mladink in mladincev lahko sodelujejo tudi pionirke in pionirji, vendar leteh ne sme biti več kot polovica.
Enote članic B, članov B lahko na lastno željo sodelujejo v kategoriji A (brez dodatnih
točk na leta starosti).
Na vseh vajah lahko sodelujejo tudi mešane enote, ki pa se uvrstijo v kategorije
pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.
Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev sodelujejo po 48. letu starosti,
dodatne točke na leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških.

Oprema za vaje (mladinci in mladinke) mora biti standardne izvedbe, brez predelav in
inovacij.
Za sodelovanje NA GASILSKIH VAJAH je za člane enot:
- pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA
s sliko;
- članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev, starejših gasilk in starejših
gasilcev obvezna GASILSKA IZKAZNICA.
Člani in članice VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan.

2. RAZPIS ZA SOORGANIZACIJO MLADINSKIH VAJ GZ ŽALEC 2021
Vaje bodo potekale bo v soboto, 2. oktobra 2021.
Soorganizator mora za izvedbo vaj:
• Zagotoviti potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa korona
• Zagotoviti primerne površine za izvedbo vseh vaj – glejte razpis vaj.
• Zagotoviti sendviče in brezalkoholno pijačo za vse udeležence in organizacijsko
osebje, stroške poravnajo tekmovalne enote.
• Zjutraj pripraviti kavo, čaj in piškote za organizacijsko osebje
• Pomagati pri postavitvi vadbenih prog in urejanju vadbenih prostorov –
predvidoma petek popoldne oziroma po dogovoru
• Potrebno je zagotoviti podaljške za električno energijo
• Zagotoviti mize in klopi za ocenjevalne komisije
• Zagotoviti sanitarne prostore
• Poskrbeti za odvoz smeti
• Pomagati pri pospravljanju prog in prostorov
Kandidati za organizacijo vaj pošljite pisne prijave z opisom pogojev na GZ Žalec
najkasneje do 30. avgusta 2021.
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3. RAZPIS ZA SOORGANIZACIJO ČLANSKIH VAJ GZ ŽALEC 2021
Vaje bodo potekale v nedeljo, 3. oktobra 2021.
Organizator mora za izvedbo vaj:
• Zagotoviti ustrezne ukrepe za preprečevanje širjenja virusa korona
• Zagotoviti primerno površino za izvedbo vaje z motorno brizgalno – 3 ali 4 proge,
primerne površine za izvajanje vaje razvrščanja - 2 progi, prostor za izvajanje
teoretičnega testiranja ter poligon za vajo s hidrantom in vajo raznoterosti,
• Zagotoviti sendviče in pijačo za vse udeležence,
• Zjutraj pripraviti kavo, čaj in piškote za organizacijsko osebje,
• Pomagati pri postavitvi prog in urejanju vadbenih prostorov – predvidoma sobota
popoldne oziroma po dogovoru,
• Potrebno je zagotoviti primeren prostor za obračunsko komisijo s priključki za
električno energijo,
• Zagotoviti mize in klopi za ocenjevalne komisije,
• Zagotoviti sanitarne prostore,
• Poskrbeti za odvoz smeti,
• Pomagati pri pospravljanju vadbenih prog in prostorov.
Kandidati za organizacijo članskih vaj GZ Žalec pošljite pisne prijave s kratkim
opisom pogojev na GZ Žalec najkasneje do 30. avgusta 2021.

4. MEDDRUŠTVENE VAJE
Glede na situacijo vam v gasilskih društvih predlagamo oziroma priporočamo, da se
odločite, da namesto tekmovanj v dosedanji obliki organizirate vaje iz gasilsko-športnih
disciplin v prilagojeni obliki, lahko tudi z eno samo disciplino, na primer le vaja z MB ali
le štafetni tek z ovirami, vaja raznoterosti,… Ni vam potrebno organizirati prehrane in
ostalih spremljajočih aktivnosti (glasba,…).
S tem bomo malce oživili naše delo na tem področju, ki je zaradi virusa z izjemo
udeležencev državnega tekmovanja malce zastalo.
Organizatorji vseh vaj nam pošljite vabilo z navodili za udeležence, da ga
posredujemo vsem gasilskim društvom vsaj 10 dni pred načrtovanim datumom.
Za pomoč pri pripravi vaj se lahko obrnete na člane komisije za tekmovanja GZ Žalec, ki jo
vodi Aleksander Koler 041 783 221.
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5. POSVET SODNIKOV IN MENTORJEV
Za vse sodnike, mentorje in ostale, ki vas to zanima, bomo
28. julija 2021, ob 19.00 uri v gasilskem domu PGD Kapla-Pondor
organizirali posvet, kjer vam bomo predstavili letošnji razpis vaj GZ Žalec. Na posvetu bi
želeli slišati tudi vaše mnenje, predloge, ideje v zvezi z organizacijo vaj.
Zato vas vabimo, da se posveta udeležite.

V primeru nejasnosti smo vam za vse dodatne informacije na voljo v času uradnih ur GZ
Žalec, med 17. in 31. avgustom 2021 pa na tel. št. 041 783 221 (Aleksander Koler).
Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Poveljnik GZ Žalec:
Franc RANČIGAJ

Predsednik GZ Žalec:
Edvard KUGLER
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