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GASILSKA ZVEZA ZGORNJESAVINJSKE DOLINE 

Savinjska Cesta 29, 3330 Mozirje 

Tlf: 03 583 25 46; E mail: gzzzsd.mozirje@gmail.com 

 

 

 

Datum: 08.09.2014 

 

 

RAZPIS TEKMOVANJA MLADINE GASILSKE ZVEZE 

ZGORNJESAVINJSKE DOLINE ZA LETO 2014 

4. TEKMA POKALNO 
 

 

Letos ni izbirnega gasilskega tekmovanja na nivoju regije in republike, zato je poveljstvo 

GZZSD na svoji 5. redni seji , ki je bila 18.06.2014 v Okonini sprejelo sklep, da izvede 

tekmovanje članov in mladine v jesenskem času. V sklopu mladinskega tekmovanja se bo 

izvedlo tudi pokalno tekmovanje SŠR za mladino. Tekmovanje bo organiziralo občinsko 

poveljstvo občine Nazarje, PGD Gorica ob Dreti pa bo organizator. 

 

Tekmovanje bo potekalo:  

 

Mladinsko tekmovanje, ki je obenem tudi 4. tekma pokalno mladine SŠ regije, se bo 

izvedlo v soboto, 20.9.2014 ob 8.00 v industrijski coni Prihova ( transport PFEIFER)  

 

Rok prijav tekmovalnih enot enote je 14.09.2014, rok odjav pa 15.09.2014, ker bo ta dan 

zasedala tudi komisija za tekmovanje pri GZZSD. 

PRIJAVE:  

 

ZADNJI ROK ZA PRIJAVO ENOT je do ponedeljka, 15. september 2014 do 18.00 ure 

izključno preko Vulkana. 

 

V kolikor se v primeru morebitne odjave tekmovalna enota pravočasno ne odjavi, krije 

ta tekmovalna enota organizatorju tekmovanja stroške prehrane. Vse tekmovalne enote 

morajo predhodno poravnati na TRR organizatorja oziroma z naročilnico za prehrano 

pri komisiji A , drugače se jim ne dovoli tekmovati. 

 

 

Tekmovanje bodo izvedeno v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi 

tekmovalnimi disciplinami: 
 

1. a)Pionirke od  7 do 11 let (rojene 2003 – 2007) 

    b)Pionirji  od  7 do  11 let (rojeni 2003 – 2007) 

PIONIRJI - KE Vaja z vedrovko * 

 Štafeta s prenosom vode za pionirje -- ke ** 



 2 

 Vaja razvrščanja za pionirje --- ke *** 

 

* - knjižica Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline za republiško in izbirno 

tekmovanje, leto izdaje 2013, st. 35. 

** - knjižica Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline za republiško in izbirno 

tekmovanje, leto izdaje 2013, st. 52. 

*** - knjižica Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline za republiško in izbirno 

tekmovanje, leto izdaje 2013, st. 278. 

 

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

upošteva njihova starost 7 let. 

 

2. a)Mladinke od  12 do 16 let (rojene 1998 – 2002) 

    b)Mladinci  od  12 do 16 let (rojeni 1998 – 2002) 

MLADINCI - KE Mokra vaja s hidrantom – za mladince - ke * 

 Teoretični test:  vprašanja za mladino-- letnik 2013 ** 

 Vaja razvrščanja *** 

 

* - knjižica Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline za republiško in izbirno 

tekmovanje, leto izdaje 2013, st. 96. 

** - knjižica Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline za republiško in izbirno 

tekmovanje, leto izdaje 2013, st. 285.  

*** - knjižica Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline za republiško in izbirno 

tekmovanje, leto izdaje 2013, st. 281. 

 

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

mlajši od 12 let ) , vendar le teh ne sme biti več kot polovica, upošteva pa se njihova 

starost 12 let. Ti tekmovalci NE SMEJO tekmovati v obeh kategorijah. 

Za identifikacijo pri komisiji  »A« morajo imeti mladinske enote obvezno  IZKAZNICO 

PIONIRJA IN MLADINCA s sliko. 

 

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. 

 

Mladinci 

Vsak tekmovalec mora imeti gasilsko čelado in znak za ločevanje funkcij. Mladinci so 

lahko oblečeni v spodnjem delu v temne dolge hlače (trenirka ni dovoljena), v zgornjem 

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

 
Mentorji in spremljevalci 

Mentor, lahko spremlja tekmovalno enoto pionirjev- irk ter mladink – cev  samo v 

gasilski delovni uniformi in za gibanje določenem prostoru, v kolikor je ne uniformiran 

nima dovoljenja za vstop na tekmovalni prostor. 
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Vrstni red nastopa posameznih  enot boste prejeli po žrebu enot, ki ga bo opravila komisija za 

tekmovanje pri GZZSD, ki bo 15.09.2014 zvečer 

 

  

Plačilo prehrane se izvede na poslovni račun PGD Gorica ob Dreti, do ponedeljka, 

15.09.2014. 

 

Podatki za plačilo: 

TRR: SI56 0242 6001 0299 315  NLB ekspozitura Mozirje 

namen: sofinanciranje tekmovanja GZ ZSD 2014 

 

Prehrano za sodnike in stroške priprave terena in pokalov krije GZZSD. 

 

Ceno prehrane za nastopajoče enote je 38,5 € za mladinske enote (10 tekmovalcev + mentor ),  

 

Prehrano za sodnike in stroške priprave terena in pokalov krije GZZSD. 

 

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na poveljnika GZZSD Slavka Brica  041- 783-430 

 pomočnika poveljnika za tekmovanja pri GZZSD  Franca Debeljaka 041 – 783 -505. 

 

 

 

 

                                                                                                       

Pom. poveljnika za tekmovanja                                                     Poveljnik GZ ZSD 

Franc Debeljak GČ 2.st.l.r.                                                             Slavko Bric VGČ 2.st.l.r. 


