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GASILSKA ZVEZA ŠENTJUR 
Mestni trg 5, 3230 Šentjur 

 

e-mail: gz-sentjur@gz-sentjur.si 
TRR: SI56 0510 0801 5093 677, DŠ: 64600262 

 

POVELJSTVO GZ ŠENTJUR                                                         Šentjur, 9 april 2019 

 

 

 

 

RAZPIS  GASILSKEGA  TEKMOVANJA  GASILSKE  ZVEZE  

ŠENTJUR 2019 
 

 

Objavljamo razpis tekmovanja GZ Šentjur. Tekmovanje za mladino bo v soboto               

25. maja 2019,  za članice, člane, starejše gasilke in starejše gasilce pa v nedeljo, 26. maja  

2019. Oba dneva bosta tekmovanji potekali na štadionu v Športnem parku Šentjur s 

pričetkom  ob 8.00 uri. Časovnica nastopa ekip bo znana po potrditvi prijav. 
 

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

 

V letu 2019 bodo izvedena  gasilska tekmovanja na ravni gasilskih zvez in regijska gasilska 

tekmovanja, v letu 2020 pa državno gasilsko tekmovanje. 
 

1. 

a) PIONIRKE od dopolnjenih 6 do 11 let  (rojeni 2008 – 2013; GŠTD, 2019, str: 8) 

b) PIONIRJI od dopolnjenih 6 do 11 let   (rojeni 2008 – 2013; GŠTD, 2019, str: 8) 

Tekmujejo lahko otroci, ki so že stari 6 let ali pa na dan tekmovanja dopolnijo 6 let. 

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

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

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

 

2.  

a) MLADINKE od 12 do 16 let (rojeni 2003 – 2007) 

b) MLADINCI od 12 do 16 let  (rojeni 2003 – 2007) 

V tekmovalnih enotah mladink in mladincev, lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke (tekmovalci 

mlajši od 12 let). Upošteva se starost 12 let. (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 13) 

- vaja z ovirami za mladince in mladinke  - ročno merjenje (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 58) 

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

- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286) 

 

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 

 

- Vaja z motorno brizgalno – elektronsko merjenje - skupinski štart in povelje preko 

zvočnika. (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 114) 
- štafeta na 400 m z ovirami za člane (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 166) – štafeta pri članicah 

bo brez ovir. 

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

a) STAREJŠE GASILKE – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let 

b) STAREJŠI GASILCI  – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let 

 Za kategorijo starejših gasilk, bo v prehodnem obdobju do leta 2021 dovoljena starost vsake 

tekmovalke 48 let. 

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

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

 

Regijskih gasilskih tekmovanj se lahko udeležijo tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih v gasilskih 

zvezah dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote, ki so dosegle predpisano normo:  

 pionirke 1025 točk  

 pionirji 1025 točk  

 mladinke 1028 točk  

 mladinci 1038 točk  

 članice A 368 točk  

 člani A 389 točk  

 članice B 358 točk  

 člani B 384 točk  

 starejše gasilke in gasilci 420 točk  

 

V kolikor se na tekmovanjih gasilskih zvez pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo ovire, 

dodatne norme za uvrstitev na regijsko tekmovanje ne veljajo.  

Iz gasilskih zvez, v katerih je na tekmovanjih gasilskih zvez sodelovalo v posameznih tekmovalnih 

kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na regijskem tekmovanju sodelujejo enote, ki 

so dosegle prva štiri mesta. V kolikor četrto uvrščena enota doseže hkrati tudi predpisano normo, se ne 

more regijskega tekmovanja udeležiti še ena dodatna enota. 

 

Vse discipline se bodo ocenjevale po knjižici  »Gasilske in gasilsko športne discipline 

izdane leta 2019 « 
 

Za vse tekmovalne kategorije, velja RAZVRTITEV TEKMOVALNIH ENOT (Knjižica Pravila GŠTD, 

2019, str. 8) in OMEJITEV PRI SESTAVI TEKMOVALNIH ENOT (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, 

str. 13). 

Zaradi napak v Knjižici Pravila GŠTD 2019 bodo za ocenjevanje na tekmovanju veljali tudi popravki 

napak, ki bodo objavljeni na spletni strani www.gasilec.net . Največ napak se pojavi pri vaji razvrščanja 

za pionirje in člane. 

 

POVZETEK 

 

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

pionirkah, ki dopolnjujejo 6 let na dan tekmovanja ter pri članih A in članicah A, ki dopolnijo 16 let na 

dan tekmovanja.  

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

let), upošteva pa se njihova starost 12 let. Lahko je celotna ekipa mladincev sestavljena iz pionirjev. Ni 

več omejitve na število pionirjev v ekipi 

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

pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. 

Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti (dovoljeno do leta 

2021), dodatne točke na leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starosti, tako kot pri moških.   
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Za kategorijo starejših gasilk, bo v prehodnem obdobju do leta 2021 dovoljena starost vsake tekmovalke 

48 let. 

Tekmovalne enote članic B in članov B lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A (brez dodatnih 

točk na leta starosti). 

Na tekmovanjih po tem razpisu se štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice izvede brez rova na 

osmem delu tekmovalne proge. 

 

 

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

člani tekmovalnih desetin vpisani v Vulkan in imeti izdane 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.  

 

 

 

Osebna oprema za mladino na tekmovanju GZ Šentjur:                                                                   
Za pionirje-ke je osebna oprema lahko poljubna, v kolikor imajo delovne obleke je še bolje. Obuti so 

lahko v športne copate in morajo imeti kape. Kratke hlače niso dovoljene. 

Za mladince-ke je oprema poljubna,  priporočajo pa se delovne obleke.  Pri izvedbi vaje z ovirami so 

čelade obvezne, pri razvrščanju pa so namesto čelad lahko kape. Tekmovalci so obuti v športne copate 

ali cestne čevlje .Kratke hlače niso dovoljene. Tekmovalne enote, ki bodo nastopale tudi na pokalnem 

tekmovanju za mladino celjske regije pa je obvezna delovna obleka 

 

Osebna oprema za člane – članice A in B ter starejše gasilce – starejše gasilke:  
Delovna obleka, enotno opremljeni s čelado in delovnim pasom s karabinom ( stari ali novi tip).  

Čevlji morajo biti temne barve, lahko so iz usnja ali umetne mase. Priporočljiva je obutev, oprijemajoča 

gležnjev. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni. Vsak tekmovalec mora imeti tekmovalno 

oznako. 

 

DISKVALIFIKACIJA 

 

Tekmovalna enota je diskvalificirana, če: 

A) so se tekmovalci oz. njihovi neposredni vodje neprimerno vedli pred otvoritvijo ali med 

otvoritvijo tekmovanja, v času tekmovanja, pred zaključkom, med zaključkom ali po zaključku 

tekmovanja; 

B) so bili na seznamu tekmovalcev nepravilno podani podatki; 

C) so tekmovalci nastopali v različnih tekmovalnih enotah (diskvalificirana je druga tekmovalna 

enota, v kateri je tekmovalec nastopal); 

Č)  če je enota brez odobritve tekmovalnega odbora namerno nastopala na drugi progi, kot jo je 

predpisala komisija A; 

D)  so tekmovalci namerno ovirali tekmovalce druge tekmovalne enote; 

E)   enota ni uporabila predpisanega orodja in opreme; ni pa diskvalificirana, če je za neuporabljeno 

orodje in opremo opredeljena druga vrsta napake. 

Poleg zgoraj naštetih vzrokov za diskvalifikacijo so pri vsaki posamezni tekmovalni disciplini še 

dodatno opredeljeni vzroki za diskvalifikacijo. 

( Povzeto - Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 15) 
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Pri pionirjih  - pionirkah ter mladincih – mladinkah so lahko mentorji prisotni pri pripravi proge, 

med izvedbo vaje pa morajo ostati pri sodniški mizi na označenem prostoru in ne smejo kakorkoli 

vplivati na izvedbo vaje. Pri pionirkah in pionirji so sopodpisniki ocenjevalnih listov.  Oblečeni 

morajo biti v delovno obleko s kapo. 

 

 

Rok za prijavo ekip je do vključno 19. maja 2019, za morebitno odjavo pa do vključno  21. maja 

2019. Za kasnejšo neopravičeno odpoved, stroške tekmovanja ekipe nosi PGD.  

 

Ekipe se bodo prijavljale v Vulkanu, kjer bo tekmovanje odprto od 6. maja 2019 pa do vključno 

19. maja 2019. Po tem datumu prijave v Vulkanu ne bodo več mogoče. 

 

 

 

                                                                                                                   

Poveljstvo GZ Šentjur 
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