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R A Z P I S 
 

Poveljstvo Gasilske regije Dolenjska razpisuje REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE, ki bo 
potekalo v nedeljo, 16. junija 2019, v organizaciji GZ Trebnje. V dopoldanskem času 

bo potekalo tekmovanje za pionirke, pionirje, mladinke in mladince, v popoldanskem času pa za 
članice, člane ter starejše gasilke in gasilce. 
 
Regijsko gasilsko tekmovanje bo izvedeno v naslednjih kategorijah in spodaj navedenih 
tekmovalnih disciplinah, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin GZS 2019. 
 
I. 
      1. Pionirke – starost tekmovalke od 7 do 11 let, 
      2. Pionirji – starost tekmovalca od 7 do 11 let 
 -     Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019), 
 -     Štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019), 
 -     Vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019). 
 
II. 

1. Mladinke – starost tekmovalke od 12 do 16 let 
2. Mladinci – starost tekmovalca od 12 do 16 let 

- Vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019), 
- Štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019), 
- Vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019) 

 
III. 

1. Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let na dan tekmovanja in več 
2. Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let na dan tekmovanja in več 
3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 
                               55 let 
4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let 

- Vaja z MB (Knjižica Pravila GŠTD, 2019), 
- Štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (Knjižica Pravila GŠTD, 2019), 
- Vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019). 

 
IV. 

1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več 
2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več 

- Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019) in 
- Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019). 
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Regijskega gasilskega tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih v 
gasilskih zvezah dosegle prva tri mesta. 
 
Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih disciplin 
izdane s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2019. 
 
Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko 
nastopi na tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto. 
 
Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, razen pri članicah in članih A, ki 
morajo dopolniti 16 let starosti najmanj na dan tekmovanja. 
 
 V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se 
upošteva starost 7 let. 
 
V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji 
(tekmovalci, mlajši od 12 let, vendar le-teh ne sme biti več kot polovica in upošteva se jim 
starost 12 let). 
 
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorijo 
pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših 
gasilcev tekmujejo po 48 letu starosti, dodatne točke na leta pa se upošteva po 58 letu starosti 
tako kot pri moških. 
 
Za sodelovanje na regijskem gasilskem tekmovanju po tem razpisu je za člane tekmovalnih 
enot: 

- Pionirk, pionirjev, mladink in mladincev obvezna izkaznica pionirja in mladinca s sliko 
(stara ali nova) 

- Članic A, članov A, članic B, članov B, starejših gasilk in starejših gasilcev gasilska 
izkaznica ali osebni dokument s sliko in matični list iz Vulkana 

 
Članice in člani tekmovalnih enot vseh kategorij morajo biti vpisani v Vulkan. 
 
Rok za prijavo ekip v Vulkan je 5. junij 2019. 
Čas nastopa ekip prejmejo ekipe v tednu pred tekmovanjem. 
 
Za gasilskim pozdravom:  "NA POMOČ!" 
 

Martin Lužar,  poveljnik GRD  
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