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RAZPIS TEKMOVANJA  GZ TREBNJE ZA LETO 2019 
 
Na seji Poveljstva GZ Trebnje, z dne 7. marca 2019, je bila sprejeta odločitev, da se izvede tekmovanje 
GZ Trebnje v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 
 
1. 

a) pionirke (od dopolnjenih 6 do 11 let na dan tekmovanja) 

b) pionirji (od dopolnjenih 6 do 11 let na dan tekmovanja) 

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Pravila GGTD, 2019, str. 35)  

- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (Pravila GGTD, 2019, str. 42)  

- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Pravila GGTD, 2019, str. 282) 

2. 

a) mladinke od 12 do 16 let  

b) mladinci od 12 do 16 let  

- vaja z ovirami za mladince in mladinke (Pravila GGTD, 2019, str. 58)  

- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (Pravila GGTD, 2019, str. 85) 

- vaja razvrščanja (Pravila GGTD, 2019, str. 286)  

3.  

a) članice A  (starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več na dan tekmovanja) 

b) člani A (starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več na dan tekmovanja) 

c) članice B (starost tekmovalke 30 let in več; za dodatne točke se upošteva starost do 65 let ) 

d) člani B (starost tekmovalca 30 let in več; za dodatne točke se upošteva starost do 65 let ) 

- vaja z MB (Pravila GGTD, 2019, str. 114)  

 - štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice – BREZ OVIR (Pravila GGTD, 2019, str. 166).  

- vaja razvrščanja (Pravila GGTD, 2019, str. 286) 
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4.  

a) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke 48 let in več 

Do 31.12.2020 velja prehodno obdobje za kategorijo starejših gasilk: starejše gasilke lahko do 
31.12.2020 tekmujejo od 48. leta dalje, dodatne točke pa se jim štejejo od 58. leta dalje (od 1.1.2021 pa 
bodo lahko tekmovale samo od 58. leta dalje 

b) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca 58 let in več 

- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Pravila GGTD, 2019, str. 254) 

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Pravila GGTD, 2019, str. 272) 

 
Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD. Tekmovalec lahko nastopi na istem 
tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto.  
 
 
V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko tekmujejo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, mlajši od 12 
let), upošteva pa se njihova starost 12 let.  
 
Tekmovalne enote članic B, članov B in poklicnih gasilcev B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez 
dodatnih točk na leta starosti).  

Tekmovalne enote vseh kategorij lahko tekmujejo tudi v mešanem sestavu /moški in ženske/, vendar se te enote 
uvrščajo vedno v kategorijo moških enot.  

Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na leta pa se 
jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških. 

Člani tekmovalne enote si lahko pri pripravi na naslednjo vajo med seboj zamenjajo tekmovalne oznake.  

Vsi tekmovalci vseh kategorij morajo biti vpisani v Vulkan in lahko tekmujejo samo za PGD, katerega člani so. 
Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju le za eno tekmovalno enoto.  

Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za udeležence tekmovalnih enot:  
- pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s sliko;  

- članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilk in starejših gasilcev obvezna gasilska izkaznica (Vulkan) 
ali osebni dokument s fotografijo. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

 

TERMINI TEKMOVANJA: 
 

PIONIRJI-KE, MLADINCI-KE  sobota, 1. junij 2019, dopoldan – kraj tekmovanja bo 

sporočen skupaj s časovnico, 
 

ČLANI A, B in ČLANICE A, B  v nedeljo, 2. junij 2019, dopoldan - kraj tekmovanja bo 

sporočen skupaj s časovnico, 
 
 

STAREJŠI GASILCI-KE  v nedeljo, 2. junij 2019, dopoldan - kraj tekmovanja bo 

sporočen skupaj s časovnico. 
 



 

ROK PRIJAV: 
 

za PIONIRSKO in MLADINSKO tekmovanje ponedeljek, 20. maj 2019, 
 
za ČLANSKO in tekmovanje STAREJŠIH GASILK IN GASILCEV ponedeljek, 20. maj 2019, 
 

Prijave za vse kategorije potekajo izključno preko Vulkana od 5. aprila 2019.  
 

Prijavni list ekipe za Komisijo A natisnete izključno iz Vulkana.  
 
V primeru deževnega vremena si pridržujemo pravico o odpovedi mladinskega tekmovanja in 
prestavitev tekmovanja na 8. junij 2019. 
         

GZ TREBNJE 


