
REGIJA LJUBLJANA I. 
 
 
Datum: 16. april 2013 
  
GASILSKIM ZVEZAM REGIJE LJUBLJANA I. 
 
Regija Ljubljana I. na osnovi programa dela Mladinske komisije  
 

RAZPISUJE 

REGIJSKO TEKMOVANJE V GASILSKI ORIENTACIJI » 2013« 
ki bo v soboto, 18. maja 2013 ob 9.00 

v PGD Senožeti v  GZ  Dol-Dolsko 
 
Tekmovanje bo potekalo v organizaciji mladinske komisije regije Ljubljana I. in mladinske 
komisije GZ Dol-Dolsko.  
 
KATEGORIJE 
 

PIONIRJI: 
� pionirke -  od 7 do 11 let; (letniki 2002 - 2006) 
� pionirji ali mešano -  od 7 do 11 let; (letniki 2002 - 2006) 
 
MLADINCI: 
� mladinke - od 12 do 16 let; (letniki 1997 – 2001) 
� mladinci ali mešano - od 12 do 16 let; (letniki 1997 – 2001) 
 

PRIPRAVNIKI:  
� pripravnice - od 16 do 18 let; (letniki 1995 – 1997) 
� pripravniki ali mešano - od 16 do 18 let; (letniki 1995 – 1997) 
 
V vsaki ekipi je lahko samo en član mlajši od predpisane starosti. 
Tekmovalci, rojeni 1997 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ALI pripravnikov. 
 
PRAVICA NASTOPA NA REGIJSKI GASILSKI ORIENTACIJI 
Pravico do nastopa na regijski gasilski orientaciji imajo ekipe, ki so dosegle prvo in drugo mesto 
v vsaki kategoriji na tekmovanju gasilske zveze v letu 2013.  
 
PRIJAVE: 
Mladinske komisije gasilskih zvez pošljejo prijave na priloženem prijavnem listu skupaj z 
zapisnikom, rezultati tekmovanja in potrdilom o plačilu štartnine do 08. 05. 2013 na  
elektronski naslov: gzdolomiti@gmail.com 
PRIJAVNI LISTI NAJ BODO POPOLNI (TUDI ID TEKMOVALCEV!) 
KASNEJŠIH IN NEPOPOLNIH PRIJAV NE SPREJEMAMO! 
 
ŠTARTNA LISTA bo objavljena tri dni pred tekmovanjem na:  
http://www.gasilskazveza-dolomiti.si 



SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJE 
� Vsak član lahko nastopa samo za eno ekipo. 
� Ekipe gasilcev pripravnikov in pripravnic potrebujejo za tekmovanje kompas, s katerim se 

bodo orientirale na terenu (ekipa ga prinese s seboj). 
� Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti. 
� Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe, pri pionirjih tudi mentor 
� Kontrolne točke so dobro vidne in označene 
� Kontrolne točke so označene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti 
� Obvezna je potrjena zdravstvena izkaznica. 
� Mobitel naj bo povezava z mentorjem zaradi nepredvidenih dogodkov. 
� Če ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo »B« na cilju. Ekipa pa mora 

kljub temu oddati na cilju tekmovalno polo zaradi evidence tekmovalnih ekip. 
� Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporočamo primerno obutev in 

oblačila! 
� Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
 
 
INDENTIFIKACIJA IN PRIJAVA EKIP NA DAN TEKMOVANJA 
Na dan tekmovanja se bo ekipe preverjalo na podlagi prijave in izkaznice pionirja in mladinca s 
sliko (nova) ali gasilske izkaznice. 
Vsaka ekipa se javi pri A komisiji vsaj 30 minut pred startom, kjer dobi ustrezna navodila in je 
napotena na startno mesto. 
 
OPIS PROGE IN NAČIN TEKMOVANJA ZA PIONIRJI-KE IN MLADINCE-KE 
Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena. Na vsaki KT se mora vodja ekipe obvezno 
podpisati ob navzočnosti sodnika. 
Proga za pionirje je dolga cca 2000 m  in ima 4 aktivne kontrolne točke.  
Pionirje obvezno spremlja mentor, ki je vpisan na prijavnem listu. Mentor lahko spremlja 
samo eno ekipo. Če pride do spremembe članov ekipe, mora ekipa to spremembo sporočiti 
(tudi zamenjavo mentorja!). 
 
Proga za mladince je dolga cca 3000 m in ima 6 aktivnih kontrolnih točk. Namen kontrolnih točk 
je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti. Kontrolne točke so dobro vidne in označene. 
Karta je pripravljena na temeljnem topografskem načrtu v določenem merilu. 
Vse ekipe najprej opravijo »Vajo z vedrovko« in se nato javijo na prostoru z oznako »Start.« 
 
OPIS PROGE IN NAČIN TEKMOVANJA ZA PRIPRAVNIKE-CE 
Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena. Na vsaki KT se mora vodja ekipe obvezno 
podpisati ob navzočnosti sodnika. 
Proga je dolga cca 5000 m in ima 6 kontrolnih točk. 
Karta je pripravljena na temeljnem topografskem načrtu. 
Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti. 
Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe. 
Kontrolne točke so dobro vidne in označene.  
Kontrolne točke so označene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti. 
Tekmovalci se orientirajo po karti, v pomoč jim je kompas. 
Ekipe pripravnikov najprej opravijo vajo »Postavitev orodja« in se nato javijo na prostoru z 
oznako »Start«. 
 
 
 
MESTO IZVAJANJA POSAMEZNIH NALOG DOLOČI  IN  RAZPOREDI 
ORGANIZATOR GLEDE NA TEREN.  
NALOGE, KI JIH JE POTREBNO OPRAVITI SO OPISANE V PRAVILIH IN TOČKOVANJU ZA 
IZVEDBO ORIENTACIJE, KI SO OBJAVLJENA NA SPLETNI STRANI GZS .ČE BODO 



ZARADI KONFIGURACIJE TERENA POTREBNE MRTVE KT, BODO LE TE VRISANE NA 
KARTI IN VNEŠENE V OCENJEVALNE LISTE.  
NA SPLETNI STRANI GZS SO OBJAVLJENI TUDI TOPOGRAFSKI ZNAKI. 
MENTORJI EKIP (pionirji-ke) PRI IZVEDBI POSAMEZNIH VAJ POČAKAJO SVOJO 
EKIPO NA MESTU, KI GA DOLOČI ORGANIZATOR TEKMOVANJA. 
 
CILJ 
Ekipa mora v cilj priteči skupaj, pri pionirjih tudi mentor. Čas se ustavi, ko je zadnji član ekipe 
pretekel ciljno črto. 
 
MRTVI ČAS 
Je čas, ki ga ekipa  porabi za čakanje na posameznih kontrolnih točkah, če so te zasedene. Mrtvi 
čas se šteje od prihoda na KT do pričetka izvedbe vaje. Ker ekipe nanj nimajo veliko vpliva, se ne 
sme šteti v skupen čas teka (ta čas se odšteje od skupnega časa teka). Na posamezni kontrolni 
točki ga je potrebno natančno evidentirati in vpisati tudi na štartni karton ekipe. 
Če je ob prihodu ekipe KT prosta, mora ekipa na poziv sodnika pričeti z vajo in mrtvega časa ni. 
 
ČAS IZVEDBE POSAMEZNE VAJE NA KONTROLNI TOČKI 
Pri disciplinah, kjer se meri čas, se ta v celoti (na dve decimalki) vpiše v ocenjevalni list kot 
negativne točke brez zaokroževanja navzgor ali navzdol. 
 
OCENJEVANJE 

Čas hoje (teka) se spremeni v negativne točke (1 minuta – 2 negativni točki). 
Prav tako so negativne točke rezultati na kontrolnih točkah. 
Negativne točke se odštevajo od začetnega števila 500 točk. 
Višje je število točk, boljša je uvrstitev. 
Ekipa, ki je zgrešila pot in posledično ni opravila naloge na posamezni kontrolni točki, 
dobi 200 negativnih točk (za vsako KT). 

 
 
TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE 
Ekipa tekmuje izven konkurence, če pride na tekmovanje brez izkaznice (brez izkaznice pionirja 
in mladinca s sliko (nova) ali gasilske izkaznice) ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe 
starejši, kot so predpisane letnice za določeno kategorijo. 
 
DISKVALIFIKACIJA EKIPE 
� Ekipe, ki bodo odstranjevale označbe na progi, so takoj diskvalificirane. 
� Ekipe, ki bodo uničevale opremo na progi. 
� Nepopolna ekipa na cilju. 
� Nepopolna ekipa na vsaki kontrolni točki.  
� Ekipe, ki bi si pred startom ogledovale teren in hodile po progi. 
� V primeru, da isti mentor spremlja več ekip pionirjev, so vse ekipe diskvalificirane. 
� Neprimerno obnašanje ekipe ali mentorja. 

Posledično se ekipa zbriše iz seznama tekmovalnih enot in ne prejme priznanj za sodelovanje na 
tekmovanju. 
 
KONČNI REZULTAT 
Čas hoje (teka) se spremeni v negativne točke (ena minuta sta 2 negativni točki). 
Prav tako so negativne točke rezultati na kontrolnih točkah. 
Negativne točke se odštevajo od začetnega števila točk 500. 
Višje je število točk, boljša je uvrstitev. 
Ekipa, ki je zgrešila začrtano pot in posledično ni opravila naloge na posamezni kontrolni točki, 
se kaznuje z 200 negativnimi točkami (za vsak primer). 
� V primeru elektronskega merjenja časa je pomembno, da se opravijo vaje na KT po 

vrstnem redu (KT 1, 2, 3, ...). Vkolikor ekipa KT ne obišče po vrstnem redu, nima 
končnega rezultata (je brez uvrstitve)! Tekmovalci morajo biti pozorni tudi na to, da se 



ob prihodu na KT in ob odhodu registrirajo na merilni napravi. Informacija o merjenju 
časa bo objavljena na splerni strani GZ Dolomiti skupaj s štartno listo. 

 
PRITOŽBE 
Sprejemajo se pisno 15 minut po prihodu ekipe skozi cilj pri komisiji „B“.  
 
ŠTARTNINA: 
Štartnina za posamezno ekipo je 13 EUR, ki se plača ob prijavi ekipe do vključno 08. 05. 2013 na 
TRR št. 90672-0000046039 GZ Dolomiti, Ul. Vladimirja Dolničarja 11, 1356 Dobrova s 
pripisom: Orientacija 2013 – štartnina. 
 
PREHRANA: 
Za vse ekipe je poskrbljeno za prehrano in osvežilne napitke ( 4 kompleti na ekipo ). 
 
NAGRADE: 
Prve tri uvrščene ekipe v vsaki kategoriji prejmejo medalje in  pokale. 
 
Vse ostale informacije lahko dobite na e-naslovu anicabirsa@hotmail.com ali GSM: 041/384-772 
ali kuharrado@gmail.com ali GSM: 031336891 
 
 
 
 

Z gasilskimi pozdravi! 
 
 
 
 
 

Mladinska komisija       Regija Ljubljana I. 
predsednica        predsednik 
Anica Birsa, l.r.       Franc Bradeško, l.r. 


