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 Štev.: 91/15-bk 
                                                                                                                            Datum: 28. 9. 2015 

 

 

 

 

V skladu s sklepom seje regijskega sveta SŠR z dne 23.4.2015 

 

 

RAZPISUJEMO 
 

TEKMOVANJE MLADINE SAVINJSKO ŠALEŠKE REGIJE 

ZA LETO 2015 
nedelja, 11. oktober 2015 s pričetkom ob 8.00 uri 

na športnem stadionu v ŽALCU 

organizator GZ ŽALEC 
 

Tekmovanje bo izvedeno v spodaj navedenih  kategorijah in s spodaj navedenimi 

tekmovalnimi disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih 

tekmovalnih disciplin, GZS, 2013. 

 

1. Pionirke - starost tekmovalke od 7 do 11 let  

2. Pionirji - starost tekmovalca od 7 do 11 let  

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35)  

- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42)  

- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)  

 

3. Mladinke - starost tekmovalke od 12 do 16 let  

4. Mladinci - starost tekmovalca od 12 do 16 let  

- vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57)  

- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83)  

- vaja razvrščanja (str. 281) 

 

PRIJAVE: do 2. oktobra 2015 preko Vulkana. 

 

 

OSEBNA OPREMA 

 

PIONIRJI: Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko kapo pionirjev in znak za ločevanje funkcij. 

Pionirji so lahko oblečeni v spodnjem delu v temno trenirko, v zgornjem delu pa morajo biti 

oblečeni v gasilske bluze – srajce ali majice enake barve. Obuti so v športne copate. Kapa je 

tipizirana za pionirje – brez traku – podbradka.  
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MLADINA: Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko čelado in znak za ločevanje funkcij. 

Mladinci so oblečeni v gasilske uniforme. Lahko pa so oblečeni v spodnjem delu v temne 

neoprijete dolge hlače (do gležnjev). Trenirke ali legice niso dovoljene. V zgornjem delu pa 

morajo biti oblečeni v gasilske bluze ali srajce. Obuti so v športne copate.  

 

MENTORJI MLADINE: Mentorji tekmovalnih enot iz društev, ki so v spremstvu otrok, 

morajo biti predpisano oblečeni v delovne obleke. Mentor lahko izvedbo vaje spremlja na za 

to določenem mestu, katerega posebej označi organizator tekmovanja na vsaki progi. Mesto 

mora biti označeno s trakovi, v prostor se postavi stol. 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). Drugi spremljevalci otrok se morajo 

nahajati na prostoru za gledalce. 

 

VSE ENOTE MORAJO BITI ENOTNO OBLEČENE! 

 

Na zaključku tekmovanja ob razglasitvi rezultatov tekmovanja sodelujejo vse sodelujoče 

gasilske enote, ki so dolžne biti opremljene enako kot so se prijavile komisiji A brez 

tekmovalnih oznak. Enota, ki se zaključka ne bo udeležila, pokala oz. medalj ne bo prejela. 

Razglasitev rezultatov bo pol ure po zaključku tekmovanja.  

 

Državno gasilsko tekmovanje bo izvedeno v letu 2016. Tekmovanja se bodo lahko udeležile 

tekmovalne enote, ki so v posameznih tekmovalnih kategorijah zasedle na regijskih gasilskih 

tekmovanjih prva tri mesta in tekmovalne enote, ki so na regijskih gasilskih tekmovanjih 

dosegle predpisano normo:  

 pionirke 1045 točk  

 pionirji 1045 točk  

 mladinke 1038 točk  

 mladinci 1048 točk  

 

V kolikor se na regijskih tekmovanjih pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo 

ovire, dodatne norme za uvrstitev na državno tekmovanje ne veljajo.  

 

Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec 

lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto.  

 

Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva.  

 

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se 

upošteva njihova starost 7 let.  

 

V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji 

(tekmovalci, mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica.  

 

Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v 

kategorije pionirjev in mladincev.  

 

Za sodelovanje je za člane tekmovalnih enot:  

- pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN 

MLADINCA s sliko;  

 



 

KOTIZACIJA TEKMOVANJA 

 

11 malic na desetino in stroški tekmovanja skupaj: 80,60 €. Dodatna malica 4,00 €. 

 

DODATNE BLOKE ZA MALICO BOSTE LAHKO DOBILI NA KOMISIJI "A". 

Razlika stroškov je namenjena za stroške sojenja, medalje in pokale, priznanja ter 

organizacijo tekmovanja. 

 

PLAČILO KOTIZACIJE do srede, 7. oktobra 2015. 

 

Za tekmovanje mladine se izvede plačilo kotizacije na transakcijski račun GZ ŽALEC, 

Heroja staneta 1, 3310 Žalec na račun pri Delavski hranilnici SI56 6100 0000 7550 439. 

Na dan tekmovanja morajo enote pri komisiji A predložiti potrdilo o vplačani kotizaciji. 

 

Organizator bo v 8 dneh po tekmovanju izstavil račune.  

 

Vrstni red nastopa tekmovalnih desetin se bo izvajal po časovnici, ki jo pripravi poveljstvo 

SŠR po žrebu glede na prijavljene desetine. Žreb bo objavljen na spletnih straneh gasilskih 

zvez in  posredovan na vse GZ regije. 

 

Enote morajo imeti s seboj natisnjen prijavni list iz VULKANA! Morebitne spremembe 

tekmovalcev se  vpišejo na navedeni prijavni list ročno, tako da spremembe jasno 

razvidne! 

 

Morebitne odjave enot so možne za člane najkasneje do 7.10.2015 na e-naslov 

gasilska.zveza.zalec@siol.net. 

 

Po tem datumu odjave niso možne in je potrebno poravnati stroške, čeprav enota ni 

tekmovala. 

 

Želim Vam veliko športne sreče in tekmovalnih uspehov. 

 

 

NA – POMOČ! 

 

    Poveljnik 

Savinjsko Šaleške regije 

                                              Franc RANČIGAJ 
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