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RAZPIS 
 
 
 

Gasilska zveza Dolomiti, Gasilska zveza Horjul in Gasilska zveza Brezovica 
 

razpisujejo 
 

GASILSKO TEKMOVANJE ZA LETO 2012 
 
 
Tekmovanje v letu 2012 bo potekalo v naslednjih kategorijah s sledečimi tekmovalnimi disciplinami: 
 

1. Pionirji, od 7 - 11 let (rojeni 2001-2005)                                                                                                         
 Pionirke, od 7 - 11 let (rojene 2001-2005) 
 
� vaja z vedrovko (knjižica Pravila GŠTD 2011, str. 35) 
� razvrščanje za pionirje, -ke (knjižica Pravila GŠTD 2011, str. 278) 
 
V tekmovalni enoti pionirjev ali pionirk lahko nastopijo največ 4 (štirje) tekmovalci, -ke letnika 2006. 
 

2. Mladinci, od 12 - 16 let (rojeni 1996-2000) 
 Mladinke, od 12 - 16 let (rojene 1996-2000) 
 
� vaja s hidrantom – suha izvedba (knjižica Pravila GŠTD 2011, str. 96) 
� razvrščanje (knjižica Pravila GŠTD 2011, str. 281) 
 
V tekmovalni enoti mladincev ali mladink lahko nastopijo največ 4 (štirje) tekmovalci, -ke, letnika 2001. Pri 
vaji s hidrantom se ocenjuje tudi zavitost cevi. 
 

3. Člani A, starost tekmovalca z dopolnjenimi 16 let in več 
 Članice A, starost tekmovalke z dopolnjenimi 16 let in več 
 Člani B, starost vsakega tekmovalca 30 let in več (letnik 1982 in starejši) 
 Članice B, starost vsake tekmovalke 30 let in več (letnik 1982 in starejše) 
 
� vaja z motorno brizgalno (knjižica Pravila GŠTD 2011, str. 80) 
� vaja razvrščanja (knjižica Pravila GŠTD 2011, str. 281) 
 
Tekmovalne enote članov B in članic B lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A, vendar brez dodatnih 
točk na leta starosti. Pri kategoriji člani B in članice B se za dodatne točke upošteva vseh devet tekmovalcev. 
 

4. Starejši gasilci, starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let (letnik 1954 in starejši) 
 Starejše gasilke, starost vsake tekmovalke najmanj 48 let (letnik 1964 in starejše) 
 
� vaja s hidrantom – suha izvedba – 7 tekmovalcev (knjižica Pravila GŠTD 2011, str. 166) 
� vaja razvrščanja (knjižica Pravila GŠTD 2011, str. 281) 
 
 
Mešane tekmovalne ekipe nastopajo v kategoriji pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. 
 
 
 



Tekmovanje bo potekalo v organizaciji GASILSKE ZVEZE DOLOMITI in sicer v soboto 22. septembra 
2012 za pionirje in mladince, v nedeljo 23. septembra 2012 za člane in starejše gasilce. 
 
Najboljši ekipi pri vaji z MB se podeli prehodni pokal. 
 
Pionirji in mladinci pri komisiji A izkažejo identiteto s knjižico ali mladinsko izkaznico pionirja in mladinca v 
PGD, ki mora biti opremljena s sliko ali člansko izkaznico, člani in starejši gasilci pa z gasilsko izkaznico ali 
izpisom iz Vulkan-a, na katerem je razvidno, da je bila vloga za izdajo gasilske izkaznice vložena na Gasilski 
zvezi Slovenije. Mentor, ki spremlja tekmovalno ekipo mora biti oblečen v predpisani gasilski obleki. 
 
Pri vseh tekmovalnih enot se za starost tekmovalca -ke, upošteva letnica rojstva, razen pri kategoriji članov 
A in članic A, kjer mora tekmovalec –ka na dan tekmovanja dopolniti 16 let.  
 
Tekmovalne enote morajo biti opremljeni kot je določeno v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin 2011, razen pionirske ekipe, ki lahko nastopajo v pionirskih oblekah ali trenirkah in 
enotnih majicah ter športnih copatih, na glavi pa morajo imeti gasilsko kapo.  
 
Sodniki, ki sodijo na tekmovanju, ne smejo tekmovati. Vsak tekmovalec lahko nastopi samo enkrat. 
 
Rok prijave ekip je 04. september 2012 na svojo Gasilsko zvezo na prijavnih listih A. Ekipe, ki bodo 
zamudile s prijavo do tega datuma, se tekmovanja ne morejo udeležiti. Odjava ekipe je možna do 15. 
septembra 2012 v pisni obliki na svojo gasilsko zvezo. 
 
Kraj tekmovanja in čas nastopa ekipe bo tekmovalni odbor določil naknadno. 
 
Nedisciplina in nekorektno obnašanje tekmovalne enote na tekmovanju se bo kaznovalo z diskvalifikacijo 
enote. 
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