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GZ SŠR

Štev.:37/22 RS-poveljstvo
Datum: 15.09.2022

Na osnovi razpisa GZS »RAZPIS CIKLUSA GASILSKIH TEKMOVANJ ZA MEMORIAL
MATEVŽA HACETA V LETIH 2022-2023«

RAZPISUJEMO
REGIJSKO TEKMOVANJE SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE
ZA ČLANE IN STAREJŠE GASILCE
v organizaciji GASILSKE ZVEZE PREBOLD

v nedeljo, 2. oktobra 2022 od 8.00 ure dalje
v športnem parku v Latkovi vasi

Tekmovalne kategorije in discipline:
1.
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)
-

taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; vprašanja za člane in članice – letnik 2022)
vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)

2.
a) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
b) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 58 let
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)

Regijskega gasilskega tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih
gasilskih zvez dosegle prva tri mesta iz predpisanih disciplin.
Državnega gasilskega tekmovanja v letu 2023 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, ki bodo
na regijskem tekmovanju dosegle prva tri mesta .
Osebna oprema tekmovalcev
Člani / Članice
So oblečeni v predpisano gasilsko delovno obleko, enotno opremljeni s predpisano čelado in
delovnim pasom s karabinom. Čevlji morajo biti temne barve. Vsak tekmovalec mora imeti
tekmovalno oznako. Tekmovalci morajo imeti gasilske zaščitne rokavice ali rokavice, ki so vsaj
na spodnji strani usnjene.
Starejši gasilci/ke
So oblečeni v predpisano gasilsko delovno obleko, enotno opremljeni s predpisano čelado in
delovnim pasom s karabinom. (starejše gasilke lahko imajo tudi čelade CZ). Čevlji morajo biti
temne barve. Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako.
Mentor
- pri članicah in članih ni prisoten na progi.
- pri starejših gasilcih in gasilkah
mora biti oblečen v delovno obleko s kapo, lahko pa je v tipizirani gasilski polo majici. Mentor
lahko sodeluje pri pripravi orodja in opreme, izvedbo vaje spremlja na za to določenem mestu,
katerega posebej označi organizator tekmovanja na vsaki progi.
Mentor s svojim govorjenjem ne sme vplivati na potek vaje. V označenem prostoru se mora
nahajati od začetka vaje do konca ocenjevanja. Če mentor označeni prostor med potekom vaje in
ocenjevanja zapusti, ga predsednik ocenjevalne komisije najprej opomni, nato zahteva njegov
umik iz tekmovalnega prostora. Če mentor tudi te zahteve ne bo upošteval, predsednik ocenjevalne
komisije poda predlog za diskvalifikacijo enote (Pravila točka 1.7).
Dodatna pravila
Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih
A in članicah A, ki morajo dopolniti 16 let na dan tekmovanja.
V vseh kategorijah lahko nastopajo tudi mešane ekipe, vendar se štejejo kot moške enote.
Tekmovalec lahko v enem razpisnem obdobju državnega tekmovanja tekmuje le za eno PGD.
Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju le za eno tekmovalno enoto.
Rezervni tekmovalec sodelujejo samo pri komisiji A, nato pa mora zapustiti enoto in gre med
gledalce.
PRIJAVA ENOT
Prijava poteka izključno preko Vulkana. Oznaka oz. naziv tekmovanja:
»Regijsko tekmovanje članov in starejših gasilcev SŠR 2022« do 26. septembra 2022.
Enote, ki bodo imele po prijavi v Vulkanu spremembe v tekmovalni enoti, morajo imeti s seboj
računalniško izpolnjen prijavni list iz VULKANA !

Morebitne spremembe tekmovalcev se vpišejo ročno, tako da je razvidno, kje je sprememba! Na
tekmovanju se morajo tekmovalci identificirati z GASILSKO IZKAZNICO.

Vrstni red nastopa enot se izvaja po časovnici, ki jo pripravi organizator tekmovanja na podlagi
prijavljenih enot. Na zveze poslan 27. septembra 2022
Morebitne odjave enot so možne najkasneje do četrtka, 29.septembra 2022 do 14.00 ure na
e-naslov info@gz-prebold.si.
Po tem datumu odjave niso možne in je potrebno poravnati stroške, čeprav enota ne bo tekmovala.
Malica in stroški
- Člani/članice - 10 malic na desetino ter stroški tekmovanja skupaj: 98,00 €
- Starejši gasilci/ke - 8 malic na desetino ter stroški tekmovanja skupaj: 78,00 €
- Dodatna malica 8 €
DODATNE BLOKE ZA MALICO BOSTE LAHKO DOBILI pri KOMISIJI "A".
Stroški so namenjeni za pokrivanje stroškov sojenja, za medalje, pokale ter organizacijo
tekmovanja.
PLAČILO KOTIZACIJE tekmovanja: do četrtka, 29.septembra 2022.
Prejemnik kotizacije: Gasilska zveza Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold,
TRR SI56 0400 1004 6572 405 – Nova KBM, obvezno navesti referenco prejemnika: SI00 02-102022. Računi za plačilo kotizacije tekmovanja bodo društvom s strani gasilske zveze Prebold
izstavljeni v 8 dneh po tekmovanju.
Želimo Vam veliko športne sreče in tekmovalnih uspehov.
Pomočnik poveljnika za tekmovanje
DAVID KRK

Poveljnik Savinjsko šaleške regije
BORIS LAMBIZER

