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R A Z P I S 
 

Poveljstvo Gasilske regije Dolenjska razpisuje POKALNO TEKMOVANJE V SPAJANJU 
SESALNEGA VODA za Pokal Gasilske regije Dolenjska za leto 2019. 

 
Tekmovalne kategorije: 

- ČLANI 
- ČLANICE 

Dodatne točke na leta se ne upoštevajo. 
Za vsako tekmovalno enoto tekmuje 6 članov: D, St, V-1, V-2, C-1, C-2 
 
V letu 2019 bodo izvedene 3 (tri) pokalne tekme. Tekmovanje se bo izvedlo, če bo 
prijavljenih vsaj 10 tekmovalnih enot. 
 
Termini in lokacije tekem: 

- Trije termini od meseca januarja do meseca marca 2019 
- En organizator iz vsake gasilske zveze Gasilske regije Dolenjska 

 
Svet Gasilske regije Dolenjska je izdal razpis za organizatorja pokalnih tekmovanj v spajanju 
sesalnega voda, ki jih bo potrdilo Poveljstvo Gasilske regije Dolenjska. Imena organizatorjev 
in termine pokalnih tekmovanj v spajanju sesalnega voda bo Poveljstvo Gasilske regije 
Dolenjska objavilo takoj po potrditvi na spletni strani Gasilske zveze Trebnje, ter jih poslalo 
na elektronski naslov gasilskim zvezam GRD. 
 
Tekmovalna disciplina: 
VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA (Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin 2013 str. 214). 
 
Tekmovanje bo izvedeno po Pravilih gasilske službe in Pravilih gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev, v skladu z opisom tekmovalne discipline in razpisom pokalnega tekmovanja v 
spajanju sesalnega voda. Merjenje časa je elektronsko. 
 
Na posameznih pokalnih tekmah vsaka tekmovalna enota izvede vajo dvakrat. Upošteva se 
boljši rezultat vaje. Število doseženih tečk je 500, odšteje se čas izvedbe vaje in število 
kazenskih točk. 
 
Tekmovalna enota, ki na 3 (treh) pokalnih tekmah zbere največje število točk, postane 
zmagovalka Pokalnega tekmovanja v spajanju sesalnega voda za pokal Gasilske regije 
Dolenjska za leto 2019. V primeru, da imata ob zaključku tekmovanja dve tekmovalni enoti 
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enako število točk, je zmagovalec tista tekmovalna enota, ki ima najboljši čas iz posamezne 
tekme v celotnem ciklusu poklanega tekmovanja. 
 
Zmagovalni enoti članov in članic celotnega ciklusa prejmeta prehodni pokal Gasilske regije 
Dolenjska. Prehodni pokal lahko tekmovalna enote prejme v trajno last, če ga osvoji trikrat 
zapored ali petkrat v presledkih. Prve tri tekmovalne enote v skupnem seštevku prejmejo 
pokale Gasilske regije Dolenjska.  
 
Na vsaki poklani tekmi se morajo tekmovalne enote iz vsake kategorije udeležiti zaključka 
tekmovanja. Na zaključku tekmovanja morajo biti  enote postrojene z vsemi tekmovalci in z 
opremo, v kateri so tekmovali, razen tekmovalnih oznak. Organizator je dolžan organizirati 
zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov najpozneje v 30 minutah po nastopu zadnje 
tekmovalne enote. 
 
Tekmovalne enote, ki se ne bodo udeležile zaključka posamezne pokalne tekme in 
razglasitve rezultatov tako, kot je opisano v prejšnjem odstavku, ne bodo smele nastopiti na 
naslednjem pokalnem tekmovanju za Pokal Gasilske regije Dolenjska, črta pa se jim tudi 
uvrstitev na tekmi, na kateri se niso udeležile zaključka. Možno pa je pisno opravičilo 
organizatorju posamezne tekme za nesodelovanje na zaključku zaradi tehtnih razlogov kot 
so: sestanki , občni zbori, službe … Evidenco o nastopajočih tekmovalnih enotah, rezultatih in 
o tekmovalnih enotah, ki so se udeležile zaključka tekme, preda organizator posamezne 
tekme poveljniku Gasilske regije Dolenjska in GZ Trebnje, za objavo na spletni strani, takoj po 
zaključku tekme. Poveljstvo Gasilske regije Dolenjska bo zbralo rezultate tekmovalnih enot 
na posamezni tekmi in izdalo zaključno poročilo o pokalnih tekmah (zadolžena GZ Trebnje). 
Dokončno lestvico doseženih rezultatov in končnega zmagovalca razglasi Poveljstvo Gasilske 
regije Dolenjska na zaključni pokalni tekmi, ki jo organizira GZ Trebnje. 
 
V primeru, da tekmovalna enota na posamezni tekmi meni, da jim je bila pri ocenjevanju 
storjena napaka-krivica, se lahko pritoži na tekmovalni odbor posamezne tekme v roku 30 
minut po končanem nastopu tekmovalne enote. Če tekmovalna enota meni, da je odločitev 
tekmovalnega odbora na njihovo pritožbo napačna, se lahko v roku 5 dni po posamezni 
tekmi pritoži na Komisijo za tekmovanja pri GZS in istočasno Poveljstvu Gasilske regije 
Dolenjska. Odločitev komisije za tekmovanja pri GZS je dokončna in nadaljnje pritožbe niso 
več mogoče. Tekmovalna enota se ne more pritožiti na ocenjevanje in odločitve v zvezi z 
drugo tekmovalno enoto. 
 
Zaradi neprimernega vedenja tekmovalne note, posameznega tekmovalca ali navijačev 
tekmovalne enote, lahko poveljnik Gasilske regije Dolenjska tekmovalno enoto izključi iz 
nadaljnjega pokalnega tekmovanja na pisni predlog organizatorja. Prav tako lahko poveljnik 
Gasilske regije Dolenjska poda predlog Regijskemu svetu Gasilske regije Dolenjska za 
prepoved nastopa tekmovalne enote na drugih tekmovanjih v organizaciji Poveljstva Gasilske 
regije Dolenjska. 
 
Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem tekmovanju v spajanju sesalnega voda za 
Pokal Gasilske regije Dolenjska 2019, se morajo prijaviti v Vulkan do 20.1.2019. Tekmovalec 
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sme v celotnem ciklusu tekmovanj nastopiti le za eno enoto, lahko pa se menja sestava 
posamezne tekmovalne enote, zamenjava zaradi bolezni, poškodb… . Na vsako tekmo mora 
tekmovalna enota, ki sodeluje v pokalnem tekmovanju, prinesti prijavni list, natisnjen iz 
Vulkana. 
 
Prijavljene enote se morajo po objavi razpisov posameznih organizatorjev pisno prijaviti tudi 
vsakemu organizatorju posamezne pokalne tekme v razpisanem roku, ki ga določi posamezni 
organizator. 
 
Za sodelovanje na pokalnem tekmovanju v spajanju sesalnega voda za Pokal Gasilske regije 
Dolenjska v letu 2019 je obvezen vpis članov tekmovalnih enot v program Vulkan. Za 
identifikacijo je potrebna gasilska izkaznica ali osebni dokument s sliko. 
 
Preverjanje tekmovalcev se bo izvajalo pred nastopom na komisiji A, zato morajo imeti člani 
tekmovalne enote gasilsko izkaznico ali osebni dokument s sliko pri sebi. 
 
Prijave v Vulkanu bodo možne OD 10. januarja 2019. 
 
 
Z gasilskimi pozdravi, 

Martin Lužar,  Poveljnik GRD 
    

                                                   


