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Datum: 19. 09. 2013 
 
GASILSKIM ZVEZAM REGIJE LJUBLJANA I 
 
Regija Ljubljana I na osnovi programa dela Mladinske komisije 
 

RAZPISUJE REGIJSKI GASILSKI KVIZ »2013« 
ki bo v soboto, 19. 10. 2013 ob 9.00 uri v OŠ Ig, Troštova ulica 24, Ig  

GZ Ig 
 
Kviz bo potekal v organizaciji mladinske komisije regije Ljubljana I in mladinske komisije GZ Ig, v 
sodelovanju z OŠ Ig. 
 
Pravico nastopa na regijskem gasilskem kvizu imajo ekipe, ki so dosegle prvo in drugo mesto v vsaki 
kategoriji na kvizu GZ v letu 2013.  
 

KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*): 

 Kategorija PIONIRJI: pionirke, pionirji ali mešano - od 7 do 11 let; (letniki 2002 - 2006) 

 Kategorija MLADINCI: mladinke, mladinci ali mešano - od 12 do 16 let; (letniki 1997 – 2001) 

 Kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI: gasilke pripravnice,  gasilci pripravniki ali mešano - od 16 do 
18 let; (letniki 1995– 1997) 

 

Tekmovalci letnika 1997 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov.  
 

*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno 
kategorijo! 
 

TEKMOVALNE DISCIPLINE: 
 

PIONIRJI: 
Z. št.: TEMA: SNOV: SODELOVANJE: 

1. Drži – ne drži Preventivna bronasta značka Celotna ekipa 
2. Zgodovina gasilstva Poišči pravilen odgovor Celotna ekipa 
3. Požarna preventiva Preventivna bronasta značka, veščine pionirjev Celotna ekipa 
4. Gasilska znanja        

od 5 proti 0 
- Vse gasilske tekmovalne discipline  za pionirje, 
- Splošno – predmeti, orodja in pojmi v 

gasilstvu 

Celotna ekipa 

5. Štafetno vezanje 
vozlov 

Jamborski, tkalski in tesarski vozel Vsak svoj vozel 

6. Spoznavanje 
gasilskega orodja 

Poišči svoj par Celotna ekipa 

 

Literatura: 
1., 3., 4. Spletna stran GZS, Pravila GŠTD 2011, stran 35,42,52 

2. Literatura o zgodovini gasilstva na spletni strani GZS, pripravljeno za kviz, vprašanja na spletni 
strani GZS  

5. Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2011 
6. Razlaga v pravilih in točkovanju kviza 

 

MLADINCI: 
Z. št.: TEMA: SNOV: SODELOVANJE: 

1. Drži – ne drži Preventivna srebrna značka Celotna ekipa 
2. Zgodovina gasilstva Poišči pravilen odgovor Celotna ekipa 
3. Požarna preventiva Preventivna srebrna značka, oznake za veščine Celotna ekipa 



 

2 REGIJA LJUBLJANA I.                         REGIJSKI KVIZ GASILSKE MLADINE »2013« 

mladincev, čini in oznake pionirjev in mladincev, 
funkcijske oznake v PGD in GZ 

4. Gasilska znanja       
od 5 proti 0 

- Vse gasilske tekmovalne discipline  za 
mladince, 

- Splošno – predmeti, orodja in pojmi v 
gasilstvu 

Celotna ekipa 

5. Štafetno vezanje 
vozlov 

Jamborski, tkalski in tesarski vozel Na žreb - vsak svoj 
vozel 

6. Spoznavanje 
gasilskega orodja 

Sklopi, izberi in najdi Brez žreba – vsak 
svojo nalogo 

 
 

Literatura: 
1., 3., 4. Spletna stran GZS, Pravila GŠTD 2011 str. 57, 83, 96 

2. Literatura o zgodovini gasilstva na spletni strani GZS, pripravljeno za kviz 
5. Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2011 
6. Razlaga v pravilih in točkovanju kviza 

 

GASILCI PRIPRAVNIKI: 
Z. št.: TEMA: SNOV: SODELOVANJE: 

1. Drži – ne drži Preventivna zlata značka Celotna ekipa 
2. Zgodovina gasilstva Poišči pravilen odgovor Celotna ekipa 
3. Požarna preventiva Preventivna zlata značka, čini, funkcijske oznake in 

specialnosti gasilcev 
Celotna ekipa 

4. Gasilska znanja       
od 5 proti 0 

- Vse gasilske tekmovalne discipline za člane, 
- Splošno – predmeti, orodja in pojmi v 

gasilstvu, vozila in oprema 

Celotna ekipa 

5. Štafetna navezava 
orodja 

Navezava za dvig sekirice, cevi z ročnikom brez pipe 
in cevi z ročnikom s pipo 

Na žreb – vsak 
svojo navezavo 

6. Spoznavanje 
gasilskega orodja 

Spajanje cevi na trojak Celotna ekipa 

 

Literatura: 
1. Spletna stran GZS 
2. Literatura o zgodovini gasilstva - na spletni strani GZS, pripravljeno za kviz 
3. Priročnik za delo z gasilsko mladino, letnik 2011, spletna stran GZS 
4. Priročnik za delo z gasilsko mladino, letnik 2011, Pravila gasilskih in gasilskošportnih 

tekmovalnih disciplin 2011 str. 112, 163, 174, spletna stran GZS 
5. Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2011 
6. Razlaga v pravilih in točkovanju kviza 

 
PRIJAVE: 
Mladinske komisije GZ pošljejo prijave  na priloženi prijavnici skupaj z zapisnikom, rezultati 
tekmovanja in potrdilom o plačilu štartnine do 08. 10. 2013  na e-naslov: 
gzdolomiti@gmail.com 

Kasnejših in nepopolnih prijav ne sprejemamo! 
 
Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista preverjala v programu Vulkan. 
Na komisiji A se ekipe identificirajo z izkaznico pionirja in mladinca s sliko (nova) ali gasilsko 
izkaznico.  
Ekipe naj imajo s seboj IZPOLNJEN PRIJAVNI LIST! 
 
 

mailto:gzdolomiti@gmail.com
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ŠTARTNINA:  
Štartnina je 14 € na ekipo (3 tekmovalci + mentor), plača se ob prijavi do vključno 08. 10. 2013 na 
TRR št. 90672-0000046039 GZ Dolomiti, Ul. Vladimirja Dolničarja 11, 1356 Dobrova, s pripisom 
Kviz 2013 - štartnina 

 

Na tekmovanju je obvezna udeležba v gasilskih delovnih oblekah. Tekmovalci morajo imeti s 
seboj obvezno pisala ter copate ali čiste športne copate. 

BREZ COPAT EKIPA NE MORE PRISTOPITI K TEKMOVANJU! 
Zaradi popolne zapore Ižanske ceste je obvoz preko Škofljice ali Podpeči. 
 
Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj tudi zdravstvene kartice. Tekmovanje poteka na lastno 
odgovornost. 
 
OCENJEVANJE: 
Začetno število točk je 500. 
Pravila in točkovanje za izvedbo kviza so objavljena na spletni strani GZS. 
 
KOMISIJA ZA PRITOŽBE: 
Komisijo za pritožbe sestavljajo: predsednik organizacijskega odbora, predsednik tekmovalnega 
odbora in predsednik B komisije. Pritožbe so možne 15 minut po zadnji opravljeni nalogi 
tekmovalne ekipe. 
 
NAGRADE: 
Vse ekipe prejmejo pisna priznanja, najboljše tri ekipe pri pionirjih in mladincih ter gasilcih 
pripravnikih pa prejmejo medalje in pokale. Ekipe morajo OBVEZNO počakati do konca razglasitve 
rezultatov. V primeru, da predčasno zapustijo tekmovanje in so prejemniki nagrad, jim le te ne 
pripadajo.  
 
TEKMOVANJE EKIPE IZVEN KONKURENCE: 
Ekipa tekmuje izven konkurence, če niso vsi člani oblečeni v gasilske delovne obleke, če pride ekipa 
na tekmovanje brez izkaznic pionirja in mladinca oz. gasilskih izkaznic ali se ugotovi, da je eden 
izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za določeno kategorijo. 
 
DISKVALIFIKACIJA EKIPE: 
Če se mentor ali katerikoli član ekipe neprimerno obnaša in se ne drži predlaganih pravil, se ekipa 
diskvalificira. Posledično se zbriše iz seznama tekmovalnih enot in ne prejme priznanj za sodelovanje 
na tekmovanju. Ekipa je diskvalificirana tudi v primeru, če tekmovalci nimajo s seboj COPAT! 
 
Morebitna spremembe ali dopolnitve razpisa bodo objavljene na spletni strani GZ Dolomiti 
(www.gasilskazveza-dolomiti.si). 
 
Z gasilskimi pozdravi! 
 
     Predsednica RMK: 
          Anica Birsa 
 
Priloge: 

 Prijavnice 

 Prijavni listi (ekipa izpolnjenega prinese na A komisijo!) 
 
 


