
    

 

Po sklepu s seje poveljstva Celjske regije z dne 20.8.2013, regijsko gasilsko poveljstvo razpisuje 

 

GASILSKO TEKMOVANJE CELJSKE REGIJE MH-2013 

v soboto 19.10.2013 in nedeljo 20.10.2013 v ZREČAH 

 

V soboto 19.10.2013 bo tekmovanje za pionirje, pionirke, mladince in mladinke. V nedeljo 20.10.2013 pa bo 

tekmovanje za člane, članice, starejše gasilce in starejše gasilke. Časovnica in ostala navodila bodo 

dostavljena naknadno na vse GZ. 

 

Tekmovanja bodo potekala v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 

 

1. 

a) pionirke od 7 do 11 let  

b) pionirji od 7 do 11 let  

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 35) 

- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 52) 

- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 278) 

 

2.  

a) mladinke od 12 do 16 let  

b) mladinci od 12 do 16 let  

- mokra vaja s hidrantom (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 96) 

- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2013 so nova in so 

na spletu GZS) 

- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 281) 

 

3. 

a) Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več 

b) Člani A – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več 

c) Članice B – starost vsake tekmovalke: 30 let in več 

d) Člani B – starost vsakega tekmovalca: 30 let in več 

- taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 174) 

- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 285; vprašanja za člane in članice – letnik 2013 so nova 

in so na spletu GZS) 

- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 281) 

4. 

a) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let 

b) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let 

- vaja s hidrantom  – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 248) 

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 268) 

 

Regijskega gasilskega tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalne enote pionirjev, pionirk, mladincev, 

mladink, članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev A in poklicnih gasilcev B starejših 

gasilcev in starejših gasilk, ki so na tekmovanjih gasilskih zvez dosegle prva tri mesta. 

 

Državnega memorialnega tekmovanja v letu 2014 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote pionirjev, 

pionirk, mladincev, mladink, starejših gasilcev in starejših gasilk, ki so na regijskih tekmovanjih dosegle prva 

tri mesta in tekmovalne enote članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev A in poklicnih 

gasilcev B, ki so na regijskih tekmovanjih dosegle prvi dve mesti.  

Iz regij, v katerih je na regijskih tekmovanjih sodelovalo v posameznih članskih tekmovalnih kategorijah 20 

(dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na državnem tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva tri 

mesta. 



 

Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih A in 

članicah A, ki dopolnjujejo 16 let na dan tekmovanja.  

V kategorijah pionirjev in pionirk lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva njihova 

starost 7 let. 

V kategoriji mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši od 12 let), 

vendar jih ne sme biti več kot polovica, upošteva pa se njihova starost 12 let.  

Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije pionirjev, 

mladincev, članov in starejših gasilcev. 

Članice 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.   

 

Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih –  morate upoštevati,  da velja v razpisu 

navedena starost tekmovalcev za leto, v katerem se izvaja tekmovanje.  

Zato se morate odločiti, ali boste nastopali v letu 2013 z mlajšimi enotami, ali pa boste v letu 2014 – v 

kolikor se bo enota uvrstila na državno memorialno tekmovanje – zaradi previsoke starosti tekmovalcev, 

spreminjali sestav tekmovalne enote. 

 

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. Delovni pas za moške in 

ženske članske enote mora biti enoten za celotno ekipo. Dovoljen je tipiziran gasilski pas ali starejši Elanov s 

karabinom. Ostala oprema tekmovalcev je opisana v knjižici GŠTD st.174. V kategoriji članic in članov se 

uporabljajo zaščitne rokavice le te pa so lahko tudi v zgornjem delu iz tkanine. 

 

Preverjanje podatkov o članih bo na regijskem gasilskem tekmovanju potekalo iz baze Vulkan, zato morajo 

biti člani tekmovalnih desetin vpisani v Vulkan in imeti izdane gasilske izkaznice oziroma potrdilo od 

Gasilske Zveze Slovenije, kot nadomestilo za izkaznico ali izpis iz Vulkana ki izkazuje datum izdaje 

gasilske izkaznice. 
 

Za sodelovanje na mladinskih tekmovanjih je obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA (s sliko). 

Za sodelovanje na članskih tekmovanjih je za kategorije članov A, članic A, članov B, članic B, starejših 

gasilcev in starejših gasilk obvezna GASILSKA IZKAZNICA.  

 

 

Prijava vseh ekip je izključno preko VULKANA od 5.10.2013  do 15.10.2013 pod imenom:  
a) Za pionirje, pionirke, mladince in mladinke – REGIJSKO GASILSKO TEKMOVANJE MLADINE - MH 2013 

b) Za člane, članice, starejše gasilce in starejše gasilke – REGIJSKO ČLANSKO TEKMOVANJE - MH 2013 

 

 

Za najboljše ekipe bodo podeljeni pokali, za vse ekipe diplome. 

 

 

 

 

Z gasilskimi pozdravi! 

Regijski poveljnik:  

 Bojan Hrepevnik 

                                                    


