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RAZPIS TEKMOVANJA  GZ TREBNJE ZA LETO 2021 
 
Na seji Poveljstva GZ Trebnje, z dne 28. aprila 2021, je bila sprejeta odločitev, da se izvede tekmovanje 
GZ Trebnje v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami ob upoštevanju takratnih 
proti COVID-19 ukrepov, priporočil NIJZ in navodil GZS. Razpis je prilagojen (tam, kjer je možno) čim 
manjšemu stiku tekmovalcev z opremo organizatorja. 
 
1. 

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

b) PIONIRKE (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 – brez ovire na 8. delu proge (Pravila GGTD, 
2019, str. 42)  

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

2. 

a) MLADINCI od 12 do 16 let (upošteva se leto rojstva) 

b) MLADINKE od 12 do 16 let (upošteva se leto rojstva) 

- mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Pravila GGTD, 2019, str. 98)  

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

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

3.  

a) ČLANI A in ČLANICE A (starost tekmovalca/ke dopolnjenih 16 let in več – na dan tekmovanja) 

b) ČLANI B in ČLANICE B (starost tekmovalca/ke 30 let in več; za dodatne točke se upošteva starost do 
65 let ) 

- taktična mokra vaja z MB brez taktičnega dela (Pravila GGTD, 2019, str. 177) Ko N1/N2 in 
V1/V2 podrejo tarče je vaje konec. 

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

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

- pregled vozila  
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  OSNOVA ZA 
ODMERO 

PO 
PRIMERU 

NEGAT. 
TOČKE 

1.  SVETLOBNI IN ZVOČNI ZNAKI: 
ZA VSAKO NAPAKO SIGNALA ALI ZVOKA 

2 X  

2.  TEHNIČNO NEIZPRAVNO VOZILO: TEHNIČNI 
PREGLED,GASILNI APARAT, TORBICA PP, VARNOSTNI 
TRIKOTNIK, MOBILNA RADIJSKA POSTAJA) 

5 X  

3.  NE VZDRŽEVANO IN NE ČISTO GASILSKO VOZILO  3 X  
 SKUPAJ NEGATIVNE TOČKE:    

4.  

a) STAREJŠI GASILCI – starost tekmovalca 58 let in več 

b) STAREJŠE GASILKE – starost tekmovalke 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 mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi  pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši od 12 
let). Upošteva pa se starost 12 let.  

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

Tekmovalne enote članov B in članic B lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez dodatnih točk na leta 
starosti).  

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. 

 

DATUM TEKMOVANJA: 

 

PIONIRJI-KE, MLADINCI-KE: sobota, 18. septembra 2021, dopoldan,  
kraj tekmovanja bo sporočen skupaj s časovnico 

 

ČLANI A, B in ČLANICE A, B:  nedelja, 19. septembra 2021, dopoldan – avtorelly, 
potek proge tekmovanja bo sporočen skupaj s časovnico, 

  
 

STAREJŠI GASILCI-KE:  nedelja, 19. septembra 2021, dopoldan,   
kraj tekmovanja bo sporočen skupaj s časovnico 

 



 

ROK PRIJAV: 
 

za vse razpisane kategorije je NEDELJA, 12. SEPTEMBRA 2021, DO 24:00. 

 
Prijave za vse kategorije potekajo izključno preko Vulkana od 2. avgusta 2021.  
 

Prijavni list ekipe za Komisijo A natisnite iz aplikacije Vulkan.  
 
V primeru deževnega vremena si pridržujemo pravico do odpovedi razpisanih tekmovanj in določitev 
novega datuma.  
        

POVELJSTVO GZ TREBNJE 


