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REGIJSKO POVELJSTVO 

Datum: 07. maj  2013 

 

                                           R A Z P I S  
 

NNaa  sseejjii  RReeggiijjsskkeeggaa  ppoovveelljjssttvvaa  RReeggiijjee  LLJJ  //  II..  2244..0044..22001133,,  jjee  bbiill  sspprreejjeett  sskklleepp  
oo  iizzvveeddbbii  iizzbbiirrnniihh  ggaassiillsskkiihh  tteekkmmoovvaannjj  RReeggiijjee  LLjjuubblljjaannaa  II..  vv  lleettuu  22001133!!  

  PPoovveelljjssttvvoo  RReeggiijjee  LLjjuubblljjaannaa  II..  rraazzppiissuujjee::  
  

v počastitev spomina na dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije,  
tovariša MAATTEEVVŽŽAA  HHAACCEETTAA,, 

 

MEMORIALNO   GASILSKO   TEKMOVANJE 
 
s spodaj navedenimi tekmovalnimi disciplinami v letu 2013: 
 

Gasilska izbirna tekmovanja za memorial Matevža Haceta bodo izvedena v naslednjih 
kategorijah  
 

l. PIONIRJI, PIONIRKE 
1. Pionirke od 7 do 11 let ( rojene 2002 – 2006 ) 
2. Pionirji  od 7 do 11 let  ( rojeni 2002 – 2006 ) 
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 35) 
- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 52) 
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 278) 
 

V kategorijah pionirjev in pionirk lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva 
njihova starost 7 let. 
 
 

ll. MLADINCI, MLADINKE 

1. Mladinke od 12 do 16 let ( rojene 1997 – 2001 ) 
2. Mladinci od 12 do 16 let  ( rojeni 1997 – 2001 ) 
- mokra vaja s hidrantom (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 96) 
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2013) 
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 281) 
 

VV  tteekkmmoovvaallnnii  eennoottii  mmllaaddiinnkk  iinn  mmllaaddiinncceevv  llaahhkkoo  nnaassttooppaajjoo  ttuuddii  ppiioonniirrjjii  ((tteekkmmoovvaallccii,,  mmllaajjššii  oodd  1122  lleett  )),,  
vveennddaarr  llee  ––  tteehh  nnee  ssmmee  bbiittii  vveečč  kkoott  ppoolloovviiccaa!!  
 
 

lll. ČLANI A, ČLANICE A, ČLANI B, ČLANICE B 
1. Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več 
2. Člani A    – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več 
3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več ((  uuppoošštteevvaa  ssee  lleettoo  rroojjssttvvaa))  ––  zzaa  ddooddaattnnee  ttooččkkee  ssee  

uuppoošštteevvaa ssttaarroosstt  ddoo  5555  lleett 
4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več ((  uuppoošštteevvaa  ssee  lleettoo  rroojjssttvvaa))  ––  zzaa  ddooddaattnnee  ttooččkkee  ssee  

uuppoošštteevvaa  ssttaarroosstt ddoo  6633  lleett 
- taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 174) 
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 285; vprašanja za člane in članice – letnik 

2013) 
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 281) 
 

Tekmovalne enote članov, članic B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez dodatnih 
točk na leta starosti ).  
 
 

lV. STAREJŠI GASILCI, STAREJŠE GASILKE 
1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 in več let ( upošteva se leto rojstva) 
2. Starejši gasilci  - starost tekmovalca 58 in več let ( upošteva se leto rojstva) 
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- vaja s hidrantom  – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 248) 
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 268) 
 
Članice lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na leta 
pa se jim upoštevajo po 58. letu starosti, tako kot pri moških!  
 

OOsseebbnnaa  oopprreemmaa  tteekkmmoovvaallcceevv  mmoorraa  bbiittii  ppoo  PPrraavviilliihh  ggaassiillsskkiihh  iinn  ggaassiillsskkooššppoorrttnniihh  tteekkmmoovvaallnniihh  
ddiisscciipplliinn..  UUppoošštteevvaajjoo  ssee  ttuuddii  zzaahhtteevvee,,  kkii  ssoo  ddaannee  zzaa  oosseebbnnoo  oopprreemmoo  pprrii  vvssaakkii  tteekkmmoovvaallnnii  ddiisscciipplliinnii  !!  
 

NNaa  ggaassiillsskkiihh  tteekkmmoovvaannjjiihh  ppoo  tteemm  rraazzppiissuu  llaahhkkoo  vv  kkaatteeggoorriijjaahh  ppiioonniirrjjeevv,,  mmllaaddiinncceevv  iinn  vveetteerraannoovv  
nnaassttooppaajjoo  ttuuddii  mmeeššaannee  eennoottee  ((  ppiioonniirrjjii  iinn  ppiioonniirrkkee,,  mmllaaddiinnccii  iinn  mmllaaddiinnkkee,,  ččllaannii  ––  ččllaanniiccee  ssttaarreejjššii  
ggaassiillccii    --  ssttaarreejjššee  ggaassiillkkee))..  MMeeššaannee  tteekkmmoovvaallnnee  eennoottee  ssee  uuvvrrššččaajjoo  vv  kkaatteeggoorriijjee  ppiioonniirrjjeevv,,  mmllaaddiinncceevv,,  
ččllaannoovv  iinn  ssttaarreejjššiihh  ggaassiillcceevv..  
 

Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih 
A in članicah A, ki dopolnjujejo 16 let na dan tekmovanja.  
 

Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih – morate upoštevati, da velja v 
razpisu navedena starost tekmovalne enote v skladu z veljavnim pravilnikom za leto 2013. 
Naslednje leto 2014, ko bo državno memorialno gasilsko tekmovanje, se bo letnica rojstva 
premaknila za eno leto. 
 
Tekmovalci, ki bodo nastopili na državnem mamorialnem gasilskim tekmovanju v letu 2014, bodo 
morali izpolnjevati vse starostne pogoje Pravil gasilske službe ( pionirji 7-11 in mladinci 12-16 let ). 
Zato se morate odločiti, ali boste nastopali v letu 2013 z mlajšimi enotami, ali pa boste v letu 2014 
– v kolikor se bo enota uvrstila na državno memorialno tekmovanje – zaradi previsoke starosti 
tekmovalcev, spreminjali sestav tekmovalne enote.  
 

Izbirnega tekmovanja regije, ki bo jeseni 2013, se lahko udeležijo tekmovalne enote pionirjev, 
pionirk, mladincev, mladink, članov in članic A, članov in članic B, starejših gasilcev in gasilk, ki so 
na tekmovanju GZ Vodice dosegla prva tri mesta ! 
 

Državnega memorialnega tekmovanja v letu 2014 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote 
pionirjev, pionirk, mladincev, mladink, starejših gasilcev in starejših gasilk, ki so na regijskih 
tekmovanjih dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote članov A, članic A, članov B, članic B, ki 
so na regijskih tekmovanjih dosegle prvi dve mesti.  
 
Iz regij, v katerih je na regijskih tekmovanjih sodelovalo v posameznih članskih tekmovalnih 
kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na državnem tekmovanju sodelujejo enote, 
ki so dosegle prva tri mesta. 
 
Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij! 
 

Za sodelovanje na mladinskih tekmovanjih je obvezna NOVA IZKAZNICA PIONIRJA IN 
MLADINCA (s sliko) in vpisom v Vulkanu. Za sodelovanje na članskih tekmovanjih je za kategorije 
članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilcev in starejših gasilk obvezna GASILSKA 
IZKAZNICA.  
 
Izbirno gasilsko tekmovanje mladine bo 28. septembra 2013, sobota v dopoldanskem času, 
tekmovanje članov, članic A, B ter starejših gasilcev in gasilk bo v nedeljo 29. septembra 
2013 tudi v dopoldanskem času. 
 
Poveljstvo regije LJ / I., bo oba izbirna gasilska memorialna tekmovanja izvedla po tem 
razpisu zato vas že sedaj obveščamo glede opreme tekmovalcev, gasilskih izkaznic in 
orodja za izvedbo, da ne bomo dovolili nikakršnega popuščanja. 
 
 
Z gasilskimi pozdravi !        

Pripravil in zapisal za poveljstvo regije LJ / I.  
                                        Alojzij  Kosec 


