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GASILSKA ZVEZA ŠENTJUR 
Mestni trg 5, 3230 Šentjur 

 
e-mail: gz-sentjur@gz-sentjur.si 

TRR: 06000-0003626935, DŠ: 64600262 

 

POVELJNIK GZ                                                                     Šentjur, 04. maj, 2015 
 
 

RAZPIS  GASILSKEGA  TEKMOVANJA  GASILSKE  ZVEZE  ŠENTJUR 
 

V letu 2015 bodo izvedena tekmovanja GZ in regijska gasilska tekmovanja. 
V letu 2016 bo izvedeno državno gasilsko tekmovanje. 
 
Objavljamo razpis tekmovanja za GZ Šentjur. Tekmovanje za mladino bo v soboto,               
20. junija 2015, za članice, člane, veteranke in veterane pa v nedeljo, 21. junija 2015. Oba 
dneva bo tekmovanje v Športnem parku Šentjur s pričetkom  ob 8.00 uri.  Zbor prvih treh 
ekip po razporedu  je ob 7.30 uri. 
 
Tekmovanja bodo potekala v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami, ki so 
opredeljena v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, GZS, 2013:  
 
1. 
a) pionirke od 7 do 11 let  (rojene 2004 – 2008) 
b) pionirji od 7 do 11 let   ( rojeni 2004 – 2008) 

tekmujejo lahko tudi otroci, ki v tem letu dopolnijo  6 let, vendar se upošteva starost 7 let. 
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35) 
- štafeta na 400m z ovirami za pionirke in pionirje (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 42) 
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 278) 
 
2.  
a) mladinke od 12 do 16 let (rojeni 1999 – 2003) 
b) mladinci od 12 do 16 let  ( rojeni 1999 – 2003) 
- vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 57) 
- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke ( Knjižica GŠTD 2013 str. 83) 
- 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  tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let. 
d) Člani B – starost  tekmovalca 30 let in več,  za dodatne točke se upošteva starost  do 63 let. 

- Vaja z motorno brizgalno  (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 112) 
- Štafeta na 400 m z ovirami za članice in člane – brez rova na 8. delu proge (Knjižica Pravila GŠTD,  

2013 str. 163) 
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281) 
 
4. 

a) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke  48 let in več. 
b) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca  58 let in več. 

- vaja s hidrantom  – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 248) 

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268)  
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Regijskih gasilskih tekmovanj, katera morajo biti zaključena do 31. oktobra 2015, 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                           1035 točk 
          pionirji                             1035 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. 
  
Državno gasilsko tekmovanje bo izvedeno v letu 2016.  
Državnega tekmovanja se lahko udeležijo tudi tekmovalne enote, ki so dosegle prva tri mesta v 
seštevku pokalnih tekmovanj 2013, 2014 in 2015.  
 
Vse discipline se bodo ocenjevale po novi knjižici (izdane leta 2013) »Gasilske in gasilsko športne 
discipline« 
 
Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih A 
in članicah A, ki dopolnijo 16 let na dan tekmovanja.  
V kategorijah pionirjev in pionirk lahko tekmujejo tudi člani, ki bodo v tem letu dopolnili starost 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 starosti, tako kot pri moških.   
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. 
 
Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 
 
 
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.  
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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, kratke hlače niso dovoljene. 
Za mladince-ke je oprema poljubna,  priporočajo pa se delovne obleke.  Tekmovalci so obuti v 
športne copate ali cestne čevlje.  Kratke hlače niso dovoljene. 
 
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). 
Obutev mora biti temne barve, lahko iz usnja ali umetnih materialov. Priporoča se gležnja oprimajoča  
obutev. Dovoljeni so tudi cestni čevlji. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni. Vsak 
tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. 
 
Pri pionirjih  - pionirkah ter mladincih – mladinkah so lahko mentorji prisotni pri pripravi proge, 
med izvedbo vaje pa morajo ostati pri sodniški mizi in ne smejo kakorkoli vplivati na izvedbo vaje. 
Oblečeni morajo biti v delovne obleke s kapo. 
 
 
Rok za prijavo ekip je do vključno 9. junija 2015 za morebitno odjavo pa do 16. junija 2015. Za 
kasnejšo neopravičeno odpoved, stroške tekmovanja ekipe nosi PGD.  
Ekipe se bodo prijavljale v Vulkanu, kjer bo tekmovanje odprto od 01. junija 2015 pa do vključno 
09. junija 2015. Po tem datumu prijave v Vulkanu ne bodo več mogoče. 
 
 
 
                                                                                                                   Poveljnik GZ Šentjur:  
                                                                                                                   Martin Cmok VGČ II. st. 


