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TEKMOVALNIM EKIPAM
MENTORJEM
GZ in PGD-JEM
Zadeva: Časovnica in navodila na Tekmovanju Gasilske regije Dolenjska 2019
Pošiljamo navodila in časovnico v prilogi nastopa tekmovalnih enot na tekmovanju Gasilske
regije Dolenjska, ki bo potekalo v nedeljo, 16. junija 2019, na Mirni.
1. Lokacija tekmovanja:
- Pomožno nogometno igrišče na Mirni
- Malica: Kulturni dom Partizan Mirna
2. Osebna oprema tekmovalcev:
Tekmovalci morajo biti na tekmovanju opremljeni v skladu s Pravili gasilske službe in s
Pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev:
-

Pionirke in pionirji:
o morajo biti za izvedbo vaj oblečeni v delovno obleko s kapo (pri štafeti
brez kape), obuti v športne copate (sprinterice ali čevlji s čepi niso
dovoljeni) ter imeti tekmovalne oznake. Dovoljeni so tudi cestni čevlji.

-

Mladinke in mladinci:
o morajo biti pri vajah oblečeni v delovno obleko, imeti čelado (pri štafeti
brez čelade), obuti v čevlje ali športne copate (sprinterice ali čevlji s čepi
niso dovoljeni) ter imeti tekmovalne oznake - številke.

-

Članice in člani:
o Tekmovalke in tekmovalci morajo biti oblečeni v delovno obleko,
opremljeni s čelado in delovnim pasom s karabinom. Obuvalo mora biti
temne barve (svetle barve na čevljih niso dovoljene, prav tako niso
dovoljeni športni copati, sprinterice ali čevlji s čepi). Imeti morajo
tekmovalne oznake.

3. Tekmovalne discipline
- Vse tekmovalne discipline so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin (GZS, 2019) in v popravkih knjižice, ki so
objavljeni na strani www.gasilec.net.
- Proga za štafeto bo ravna.
- Štafeta za članice in člane bo brez ovir.
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4. Ostala navodila
Pionirke, pionirji, mladinke in mladinci lahko tekmujejo tudi v delovnih hlačah in srajcah z
oranžnimi žepi ali pa v delovnih hlačah in novih tipiziranih polo majicah, vendar morajo
biti enotno opremljeni.
Tekmovalne enote pionirk in pionirjev spremlja po en mentor, ki pomaga tudi pri pripravi
proge. Med izvajanjem vaje počaka pri mizi ocenjevalne komisije. Mentor je poleg
desetarja in predsednika ocenjevalne komisije tudi sopodpisnik ocenjevalnega lista.
Osebna oprema članic in članov posamezne tekmovalne enote mora biti enotna (vsi
enake čelade, vsi stare delovne pasove oz. vsi tipizirane delovne pasove; vsi brez rokavic
oz. vsi z rokavicami). Vse tekmovalne enote lahko tekmujejo v novih ali starih delovnih
oblekah, ali v kombinaciji le-teh. Pritrdilni podbradni pas pri čeladah ne sme biti predelan
(elastičen).. Starejše gasilke lahko tekmujejo s čelado civilne zaščite oz. delovno čelado.
Starejši gasilci lahko tekmujejo s tipiziranimi delovnimi pasovi.
Zelo pomembno je, da tekmovalne enote uporabijo enako ime tekmovalne enote, kot je
prijavljena v Vulkanu. Izjemoma bodo možne menjave tekmovalcev na komisiji A.
Tekmovalne enote morajo na komisijo A prinesti natisnjen prijavni list iz Vulkana ter
gasilske izkaznice. V kolikor je gasilska izkaznica za posameznega člana tekmovalne enote
še v izdelavi, mora imeti osebni dokument in izpis matičnega lista iz Vulkana. V primeru
zamenjave člana, mora biti na prijavnem listu to ročno popravljeno. Novi tekmovalec pa
mora ustrezati vsem pogojem razpisa oziroma dodatnim navodilom.
Prosimo gasilske zveze in društva, da vaše tekmovalne enote in sodnike seznanite z
informacijami. Prosimo tudi, da jih opozorite na popravke knjižice GŠTD 2019, ki so
objavljeni na strani www.gasilec.net.

Za gasilskim pozdravom: "NA POMOČ!"
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- Časovnica regijskega tekmovanja GRD 2019
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