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RAZPIS
V skladu z razpisom GZ Slovenije ciklusa gasilskih izbirnih tekmovanj 20015/2016, programa dela GRPP
in sklepa Komisije za tekmovanja, razpisujemo Izbirno regijsko tekmovanje pionirjev in mladine.
Tekmovanje bo v NEDELJO, 6.9.2015 s pričetkom ob 9.uri na nogometnem igrišču v
LIPI – GZ Beltinci.
Tekmovanje bo izvedeno v naslednjih kategorijah z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:
1. Pionirke - od 7 do 11 let (rojene 2004-2008)
2. Pionirji - od 7 do 11 let (rojeni 2004-2008)
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke( GŠTD st35)
- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje-ke (GŠTD st .42)
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (GŠTD st. 278)
1. Mladinke - od 12 do 16 let (rojene 1999-2003)
2. Mladinci - od 12 do 16 let (rojeni 1999-2003)
- vaja z ovirami za mladino(GŠTD st. 57)
- štafeta na 400 m z ovirami za mladino(GŠTD st. 83)
- vaja razvrščanja(GŠTD st. 281)
Regijskih gasilskih tekmovanj se lahko udeležijo tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih v gasilskih zvezah
dosegle prva tri mesta in enote ki so dosegle predpisano normo.
Regijska gasilska tekmovanja morajo biti zaključena do 31. oktobra 2015.
Na državnem gasilskem tekmovanju bodo lahko sodelovale samo tekmovalne enote iz tistih regijskih tekmovanj,
katerih poročila in rezultate bodo regijski poveljniki poslali do 15. novembra 2015.
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
enote ki so dosegle predpisano normo. V kategorijah kjer bo nastopilo 20 in več enot se na državno uvrstijo prve
4-enote.
Pri mlajših kategorijah tekmovalcev je potrebno že na regijskih gasilskih tekmovanjih upoštevati možnost uvrstitve
na državno tekmovanje in zato sestaviti tekmovalne enote iz mlajših tekmovalcev. Na državnem gasilskem
tekmovanju leta 2016 se bodo upoštevale letnice rojstva za pionirje in pionirke: 2005-2009 in za mladince in
mladinke: 2000-2004.
Na vseh gasilskih tekmovanjih, izvedenih po tem razpisu, so obvezne predpisane tekmovalne discipline, saj so ta
tekmovanja tudi izbirna tekmovanja za uvrstitev na gasilska tekmovanja na višji ravni.
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Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, izdani s
strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013.
Regijsko tekmovanje se mora voditi preko VULKANA in programa za gasilska tekmovanja GZS.
Tekmovalec lahko v enem ciklusu(razpis) tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju
le za eno enoto.
V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva njihova
starost 7 let.
V tekmovalni enoti 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,
mladincev.
Oblačila tekmovalcev: za pionirje-ke in mladince-ke je na regijskem tekmovanju dovoljeno- enake majice
in dolge hlače. Pokrivalo-kapa pionirji-ke in čelada mladinci-ke.
Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot:
-

pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna KNJIŽICA PIONIRJA IN MLADINCA s sliko

-

člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan.

Prijave enot so obvezne preko programa VULKAN in tudi pisno na sedež GRS in GRPP.
Rok za prijavo je 30.08.2015 !
O času odprtja za prijavo v VULKANU vas bomo obvestili dodatno.
Odjava prijavljene ekipe je možna 3 (tri) dni pred tekmovanjem. V tem primeru se vrne tudi kotizacija.
Ob prijavi se plača kotizacija za malico in pijačo ,ki je 7-€ po osebi organizatorju
PGD LIPA- transakcijski račun: 0234 00017490162. Brez nje prijava ni možna !

Predsednik komisije za tekmovanja:
Štefan FLISAR

Poveljnik GRPP:
Dušan UTROŠA
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