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2. SPLOŠNI RAZPISNI POGOJI ZA TEKMOVANJE GZ
ŽALEC, VELJAJO ZA VSE KATEGORIJE
V letu 2022 se bodo na ravni gasilskih zvez in regijskih gasilskih tekmovanjih izvajala
gasilska tekmovanja za memorial Matevža Haceta. Regijska tekmovanja so lahko
izjemoma izvedena tudi do aprila 2023. Državno gasilsko tekmovanje bo v drugi polovici
leta 2023, v času Sejma SOBRA v Gornji Radgoni.
Pomembno:
Da omogočimo udeležbo na tekmovanju GZ Žalec čim več enotam članic in članov, bomo
v GZ Žalec, kot je že v navadi, najprej organizirali tekmovanje (5. 6. 2022), kjer se bo
namesto taktične vaje izvajala vaja z motorno brizgalno, nato pa bomo za najboljše enote
izvedli še kvalifikacije (1. ali 2. 10. 2022) s predpisanimi disciplinami, ki omogočajo udeležbo
na regijskem tekmovanju.
Tekmovanja po v tem ciklusu se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih
tekmovalnih disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2019.
Od leta 2019 velja, da morajo tekmovalci, ki tekmujejo v kategoriji članic in članov (A in B),
do statusa veterana, najkasneje v dveh letih po prvem nastopu na tekmovanju po razpisu
GZS (kamor sodi tudi ciklus tekmovanj za memorial Matevža Haceta) v tekmovalni enoti
pridobiti najmanj čin pripravnika.
Prijave na tekmovanje so izključno v programu Vulkan, roki bodo sporočeni naknadno.
Za sodelovanje na mladinskih tekmovanjih je obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN
MLADINCA s sliko.
Za sodelovanje na članskih tekmovanjih je za kategorije članov A, članic A, članov B, članic
B, starejših gasilcev in starejših gasilk obvezna GASILSKA IZKAZNICA.
Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen
pri pionirjih in pionirkah, ki morajo dopolniti 6 let na dan tekmovanja ter članih A in članicah
A, ki morajo dopolniti 16 let na dan tekmovanja.
V kategoriji mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši
od 12 let), upošteva pa se njihova starost 12 let.
Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v
kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.
Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih – morate upoštevati,
da velja v razpisu navedena starost tekmovalcev za leto, v katerem se izvaja tekmovanje.
Regijskega gasilskega tekmovanja se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, ki bodo na
tekmovanju – kvalifikacijah Gasilske zveze Žalec dosegle prva tri mesta.
Državnega gasilskega tekmovanja v letu 2023 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote,
ki bodo na regijskih tekmovanjih dosegle prva tri mesta .
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3. ČLANSKO TEKMOVANJE GZ ŽALEC IN TEKMOVANJE
STAREJŠIH 2022
I. Datum tekmovanja Gasilske zveze Žalec za članice in člane ter starejše gasilke in
gasilce:

NEDELJA, 5. junij 2022,
organizator GPO Braslovče.
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi
disciplinami:
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
− teoretični test (vprašanja za člane in članice – letnik 2022)
− vaja razvrščanja
e. Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
f. Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 58 let
− vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev
− vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev

II. Datum kvalifikacijskega tekmovanja Gasilske zveze Žalec za članice in člane za
uvrstitev na regijsko tekmovanje:

SOBOTA, 1. oktober 2022 ali NEDELJA, 2. oktober 2022.
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi
disciplinami:
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
− teoretični test (vprašanja za člane in članice – letnik 2022)
− vaja razvrščanja
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4. MLADINSKO TEKMOVANJE GZ ŽALEC 2022
Datum tekmovanja Gasilske zveze Žalec za mladino:

SOBOTA, 17. september 2022,
organizator GPO Žalec.
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi
disciplinami:
a) pionirji (od dopolnjenih 6 do 11 let )
b) pionirke (od dopolnjenih od 6 do 11 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)
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, 2019)
− teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, vprašanja za mladino – letnik 2022)
− vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
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5. RAZPIS ZA ORGANIZACIJO 12. LIGAŠKEGA
TEKMOVANJA ZA ČLANICE IN ČLANE GZ ŽALEC 2022
GZ Žalec razpisuje organizacijo 12. ligaškega tekmovanja GZ Žalec za članice in člane. V
ligi bodo organizirana najmanj 4 in največ 7 tekmovanj, ki morajo biti zaključena najkasneje
do konca septembra 2022.
Prednost pri izbiri organizatorjev za ligaško tekmovanje bodo imela gasilska društva, ki so
že uspešno organizirala ligaško tekmovanje in tudi vsakoletno organizirajo meddruštvena
tekmovanja za članice in člane v vaji z MB.
Posamezno tekmovanje mora biti izvedeno po Pravilih gasilske službe, v skladu z opisom
tekmovalnih disciplin (PRAVILA gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, GZS
2019) in po Pravilih ligaškega tekmovanja članic in članov GZ Žalec, ki so sestavni del
razpisa tekmovanj 2022.
Tekmovalne discipline (za vse 4 kategorije):
−
−

vaja z motorno brizgalno
vaja razvrščanja

Organizator pripravi oz. zagotovi:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

prostor za komisijo A in dva člana komisije (vsaj eden mora imeti najmanj čin
gasilskega častnika)
ocenjevalne komisije za posamezne tekmovalne discipline in obračunsko komisijo
- v sodelovanju s komisijo za tekmovanja GZ Žalec
orodje in prostor za izvedbo posameznih tekmovalnih disciplin
pokale za tri prvo uvrščene ekipe na tekmovanju v vseh kategorijah
otvoritev in zaključek tekmovanja s podelitvijo pokalov
kurirsko službo
sanitarne prostore
nudenje prve pomoči
tehnični načrt tekmovanja z vsemi prilogami, ki ga teden dni pred tekmovanje
posreduje v potrditev na GZ Žalec

Pokale in priznanja za tekmovalne enote, ki tekmujejo v celotnem ciklusu, zagotovi GZ
Žalec.
Pogoj za prijavo organizacije tekmovanja je, da PGD, ki želi organizirati tekmovanje, v
članski ligi GZ Žalec sodeluje z najmanj eno tekmovalno enoto.
Kandidati za organizacijo ligaškega tekmovanja pošljite pisne prijave z opisom
pogojev za tekmovanje na GZ Žalec najkasneje do 15. maja 2022.
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6. RAZPIS IN PRAVILA 12. LIGAŠKEGA TEKMOVANJA
ČLANIC IN ČLANOV GZ ŽALEC 2022
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, po želji organizatorja lahko tudi ločeno za kategoriji A in B, skupni rezultati
pa se bodo razglasili ločeno v kategorijah članic in članov A in B.
I.

Tekmovalna sezona

Tekmovalna sezona traja od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022. Tekmovanja bodo organizirala PGD,
ki se bodo prijavila na razpis. Tekmovanja se lahko združijo z obstoječimi tekmovanji po
posameznih PGD v njihovih običajnih terminih. Organizatorji tekmovanj v letu 2022 bodo
znani po zbranih prijavah in opravljenem izboru.
II.
−
−

Tekmovalne discipline
Vaja z MB
Vaja razvrščanja

III.

Ocenjevanje

Ocenjevanje poteka v skladu s knjižico Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih
disciplin, GZS 2019. V kategoriji B se za končni skupni rezultat upoštevajo predpisane točke
za starost tekmovalcev (vsi tekmovalci posamezne ekipe morajo biti na vsakem tekmovanju
stari nad 30 let). Starost tekmovalcev se preveri s pomočjo gasilske izkaznice.
IV.

Osebna oprema tekmovalcev

Tekmovalci so oblečeni v predpisano gasilsko delovno obleko, enotno opremljeni s čelado
in delovnim pasom s karabinom. Čevlji morajo biti temne barve iz usnja ali umetne mase.
Priporočljiva je obutev, oprijemajoča gležnjev. Temni, gležnja oprijemajoči športni ali
planinski čevlji so dovoljeni. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni. S seboj na
tekmovanju morajo tekmovalci imeti gasilske izkaznice ali matični list iz Vulkana in osebni
dokument.
V.

Mentorji

Mentorji tekmovalnih enot iz posameznih društev morajo biti oblečeni v delovne obleke.
Mentor lahko spremlja tekmovanje na za to določenem mestu.
VI.

Kategorije tekmovalcev

Posamezno tekmovanje se izvede v kategoriji članov oziroma članic, po želji organizatorja
lahko tudi ločeno za kategoriji A in B. V skupnem seštevku ligaškega tekmovanja se rezultati
razglasijo tudi v kategoriji B.
VII.

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.
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VIII.

Nagrade

Na posameznih tekmovanjih organizator poskrbi za pokale za najboljše tri enote v obeh
kategorijah.
Najboljšim trem uvrščenim ekipam v vseh kategorijah bodo za skupni seštevek podeljeni
pokali, vsem sodelujočim enotam pa se bodo podelile diplome. Prvouvrščenim ekipam v
skupnem seštevku v vseh kategorijah bodo podeljeni prehodni pokali.
IX.

Organizacijski odbor za pripravo lige

Pravilnik ligaškega tekmovanja, razpis tekmovanja in razpis organizatorjev ligaškega
tekmovanja pripravi komisija za tekmovanja GZ Žalec v sodelovanju s strokovno sodelavko
GZ Žalec.
X.

Organizacijski in tekmovalni odbor na posameznem tekmovanju

Organizacijski odbor na posameznem tekmovanju skrbi za ureditev tekmovališča in okolice,
organizira spremljajoče aktivnosti, prehrano, skrbi za sprejem gostov, koordinira delo
mentorjev, sodnikov in tekmovalcev. Tekmovalni odbor skrbi za nemoten potek tekmovanja,
za brezhibnost tekmovalnega orodja in naprav ter odloča o pritožbah tekmovalnih enot.
Tekmovalni odbor sestavi organizator tekmovanja v sodelovanju s tekmovalno komisijo GZ
Žalec.
XI.

Prijava tekmovalnih ekip v ligaško tekmovanje

PGD morajo prijaviti tekmovalne enote v člansko ligo na e-naslov GZ Žalec
gasilska.zveza.zalec@siol.net najkasneje do datuma prvega tekmovanja. Kasnejše prijave
ne veljajo.
XII.

Organizacija tekmovanja

Vrstni red organizacije posameznih tekmovanj in termini bodo določeni. Vsak organizator
tekmovanja mora pravočasno poslati na GZ Žalec razpis tekmovanja, v katerem sta
navedena kraj in čas tekmovanja, rok za prijave in druga navodila. Razpis bo GZ Žalec
poslala vsem gasilskim društvom v GZ Žalec.
Organizatorji tekmovanj morajo obvezno vsaj teden pred tekmovanjem GZ Žalec v
potrditev poslati tehnični načrt tekmovanja z vsemi prilogami. Vzorec načrta je objavljen na
spletni strani GZ Žalec.
PGD, ki organizira tekmovanje, pripravi:
−
−
−
−
−
−
−

prostor za A - komisijo in dva člana A - komisije ( eden mora imeti najmanj čin GČ ),
tekmovalni odbor in 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 ni materialno odgovoren za nastalo škodo.
Tekmuje se na lastno odgovornost. Tekmujejo lahko samo tekmovalci, ki imajo urejeno
zavarovanje za primer poškodbe pri delu, za kar je odgovoren poveljnik posameznega
PGD.
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XIII.

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 bo GZ Žalec zagotovila
udeležbo predstavnika GZ Žalec. Ob zaključku tekmovanja poveljnik domačega PGD
postroji vse prisotne enote in poda poročilo o zaključku tekmovanja predstavniku GZ Žalec.
Najboljšim se podelijo pokali. Tekmovanje se izvede v skladu s predpisi, izvedbo
tekmovanja bo spremljal nadzornik tekmovanja, ki ga imenuje GZ Žalec.
XIV.

Cilji ligaškega tekmovanja:

−

Izboljšanje kvalitete dela tekmovalnih enot v posameznih PGD.

−

Boljša in pravilnejša priprava tekmovalnih enot za tekmovanje GZ, saj se tekmovalci
večkrat srečajo z delom sodnikov in imajo možnost sprotnega odpravljanja
morebitnih napak.

−

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

−

Popularizacija sodelovanja v gasilskih društvih in tekmovalnih enotah.

−

Izmenjava izkušenj in sodelovanje med posameznimi društvi.
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7. OBVESTILO ZA ORGANIZATORJE MEDDRUŠTVENIH
TEKMOVANJ
PGD, ki bo v letošnjem letu organiziralo kakršnokoli meddruštveno tekmovanje, naj datum
tekmovanja čim prej sporoči na GZ Žalec, da ga bomo uvrstili v koledar dogodkov v GZ
Žalec 2019.
Organizatorji vseh meddruštvenih tekmovanj morajo po sklepu upravnega odbora GZ Žalec
z dne 28. 9. 2011 na GZ Žalec vsaj teden pred tekmovanjem v potrditev poslati tehnični
načrt tekmovanja.
Vzorec tehničnega načrta lahko dobite na spletni strani GZ Žalec www.gz-zalec.org v rubriki
Dokumenti – Obrazci.
Za pomoč pri pripravi tekmovanj se lahko obrnete na člane komisije za tekmovanja GZ
Žalec, ki jo vodi Aleksander Koler 041 783 221.
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