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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELIKA PIREŠICA
Pernovo 16, 3310 Žalec

RAZPISUJE
Pionirsko tekmovanje za pokal PGD Velika Pirešica, ki bo dne 27.04.2014 z

pričetkom ob 8.30 uri pri osnovni šoli na Trju Galicija 18e.

TEKMOVALNI PROGRAM:
a) pionirke od 7 do 11 let
b) pionirji od 7 do 11 let
- vaja s 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)

Mentorji in spremljevalci:
Mentorji in spremljevalci iz društev, ki so v spremstvu otrok, morajo biti oblečeni v delovne obleke.
Mentor lahko tekmovanje spremlja na za to določenem mestu.

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.

Prijave:
ZADNJI ROK ZA PRIJAVE ENOT do srede, 23. aprila 2014 na elektronski naslov:
mk.velpiresica@gmail.com, GSM: 040 185 089 - Vozelj Pavel.

Kotizacija:
Kotizacija za tekmo znaša 30,00 € na desetino (10 tekmovalcev + 1 mentor).
Plačilo startnine – kotizacije tekmovanja je do četrtka, 24. aprila, 2014 na račun SKB Banke:
03116-1000008788 . S seboj naj predstavnik društva prinese dokazilo o plačilu računa.

Računi za plačilo kotizacije tekmovanja bodo društvom s strani PGD Velika Pirešica izstavljeni v 8
dneh po tekmovanju.

Tekmovalci morajo obvezno imeti s sabo gasilske pionirske izkaznice (nove) in prijavni list
tekmovalcev za A komisijo.

Vrstni red nastopa tekmovalnih desetin se bo izvajal po časovnici, ki jo pripravi  PGD Velika Pirešica
glede na prijavljene desetine v četrtek, 24. aprila 2014. Časovnica  bo  poslana  po e -pošti na
naslove prijavljenih društev dne 24.04.2014.

Želimo Vam veliko športne sreče in tekmovalnih uspehov.

Predsednik mladinske komisije PGD Velika Pirešica
Vozelj Pavel

mailto:velpiresica@gmail.com

