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GASILSKIM ZVEZAM
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS
Gasilska zveza Slovenije razpisuje

GASILSKA TEKMOVANJA
-

V letu 2015 bodo izvedena občinska gasilska tekmovanja, gasilska tekmovanja na
ravni gasilskih zvez in regijska gasilska tekmovanja.
V letu 2016 bo izvedeno državno gasilsko tekmovanje.

V letu 2015 bodo gasilska tekmovanja izvedena v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi
tekmovalnimi disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih
tekmovalnih disciplin, GZS, 2013:
I.
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)
II.
1. Mladinke - starost tekmovalke od 12 do 16 let
2. 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)
III.
1. Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več
2. Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več
3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let
4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let
5. Poklicni gasilci A
6. Poklicni gasilci B - starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let
- vaja z motorno brizgalno (str. 112)
- štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (str. 163)
- vaja razvrščanja (str. 281)
IV.
1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več
2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 248)
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268)

Regijskih gasilskih tekmovanj se lahko udeležijo tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih v gasilskih
zvezah dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote, ki so dosegle predpisano normo:

pionirke
pionirji
mladinke
mladinci
članice A
člani A
članice B
člani B
starejše gasilke in gasilci

1035 točk
1035 točk
1028 točk
1038 točk
368 točk
389 točk
358 točk
384 točk
420 točk

V kolikor se na tekmovanjih gasilskih zvez pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo ovire,
dodatne norme za uvrstitev na regijsko tekmovanje ne veljajo.
Iz gasilskih zvez, v katerih je na tekmovanjih gasilskih zvez sodelovalo v posameznih tekmovalnih
kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na regijskem tekmovanju sodelujejo enote, ki
so dosegle prva štiri mesta. V kolikor četrto uvrščena enota doseže hkrati tudi predpisano normo, se ne
more regijskega tekmovanja udeležiti še ena dodatna enota.
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 tekmovalne enote, ki so na regijskih gasilskih tekmovanjih dosegle
predpisano normo:

pionirke
pionirji
mladinke
mladinci
članice A
člani A
članice B
člani B
starejše gasilke in starejši gasilci

1045 točk
1045 točk
1038 točk
1048 točk
383 točk
404 točk
373 točk
399 točk
430 točk

V kolikor se na regijskih tekmovanjih pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo ovire, dodatne
norme za uvrstitev na državno tekmovanje ne veljajo.
Iz regij, v katerih je na regijskih tekmovanjih sodelovalo v posameznih tekmovalnih kategorijah 20
(dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na državnem tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva
štiri mesta. V kolikor četrto uvrščena enota doseže hkrati tudi predpisano normo, se ne more državnega
tekmovanja udeležiti še ena dodatna enota.
Državnega tekmovanja se lahko udeležijo tudi tekmovalne enote, ki so dosegle prva tri mesta v
seštevku pokalnih tekmovanj 2013, 2014 in 2015.
Člani in članice tekmovalnih enot vseh kategorij, ki so bili v zadnjih 5 (petih) letih na tekmovanjih v
organizaciji Gasilske zveze Slovenije diskvalificirani zaradi neprimernega vedenja, na tem državnem
tekmovanju ne smejo sodelovati.

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.
Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih
disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013.
Organizatorji tekmovanj po tem razpisu morajo pokalno tekmovanje voditi preko Vulkana in Programa
za gasilska tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.
Na tekmovanjih po tem razpisu se štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice izvede brez rova na
osmem delu tekmovalne proge.
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, razen pri članih A in članicah A, ki
dopolnjujejo starost 16 let na dan tekmovanja.
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.
Pri tekmovalnih kategorijah članov A in članic A je potrebno paziti, da imajo člani in članice
dopolnjenih vsaj 16 let na dan tekmovanja.
Tekmovalne enote članic B, članov B in poklicnih gasilcev B, lahko na lastno željo tekmujejo v
kategoriji A (brez dodatnih točk na leta starosti).
Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije
pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.
Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na
leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških.
V kategoriji poklicni gasilci morajo biti člani tekmovalnih enot tudi zaposleni v podjetju oziroma
poklicni gasilski enoti, za katero tekmujejo.
Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot:
- pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s
sliko;
- članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev, starejših gasilk in starejših gasilcev
obvezna GASILSKA IZKAZNICA.
Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan.
Z gasilskimi pozdravi!
Poveljnik:
Franci Petek

