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Šlandrova 7     Stari trg 1 
1251 Moravče     1225 Lukovica 
 
 Datum:  22. maj 2012 

ZADEVA: Razpis za gasilsko pionirsko in mladinsko tekmovanje   

GZ Lukovica in GZ Moravče  

Tekmovanje  za mladino bo v soboto, 16. Junija 2012 
ob 8.00  

na nogometnem igrišču RCU Lukovica 

V letu 2012 bodo gasilska tekmovanja izvedena v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi 

tekmovalnimi disciplinami,  

ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, GZS, 2011: 

I. 
1. Pionirke - od 7 do 11 let (rojene 2001-2005) 
2. Pionirji - od 7 do 11 let (rojeni 2001-2005) 
    - vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35) 
    - štafeta na 400m brez ovir za pionirje in pionirke (str. 42) 
    - vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278) 
 
II. 
1. Mladinke - od 12 do 16 let (rojene 1996-2000) 
2. Mladinci - od 12 do 16 let (rojeni 1996-2000) 
    - vaja z ovirami na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 57) 
    - štafeta na 400 m brez ovir za mladince in mladinke (str. 83) 
    - vaja razvrščanja (str. 281) 

 

Rok za prijave tekmovalnih ekip je 07.06.2012, preko VULKANA.  

  Opombe in ukrepi: 

 Vodstvo tekmovanja si pridružuje pravico do prerazporeditve sodnikov. 

 Poveljniki društev naj obvestijo svoje sodnike in člane komisij, ker jih posebej ne bomo obveščali. 
V kolikor nekdo ne bo mogel soditi,SAM zagotovi zamenjavo. 

 Člani tekmovalnega odbora in komisij se morajo uniformirani zglasiti eno uro pred začetkom 
tekmovanja. 

 Orodje mora biti postavljeno na tekmovalni prostor eno uro pred tekmovanjem. 

 Poveljniki društev in mentorji odgovarjajo za disciplino tekmovalnih enot. 

 Pritožbo odda samo desetar in le ta kontaktira s sodniki, čas za pritožbo je eno uro, po končani 
vaji. 

 Oprema za pionirje in mladino,ki nimajo ustrezne uniforme, je lahko (trenirka, dolge hlače, 
superge). 



  V slučaju izredno slabega vremena, se nov termin tekmovanja določi na mestu samem.  

 Vsaka enota tekmuje na LASTNO ODGOVORNOST! 

  Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih 
disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2011.  

 Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva. 

 V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se 
upošteva njihova starost 7 let.  

 V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, 
mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica. 

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

 
 
Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot: 

- pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna KNJIŽICA PIONIRJA IN MLADINCA s sliko  

 

Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan.  

 

 

 

 

 

S tem tekmovanjem želimo poudariti prijateljsko srečanje, želimo veliko športne sreče in dobrih 

rezultatov. 

Z gasilskim pozdravom 

N A  P O M O Č !  

 

 POVELJNIK GZ LUKOVICA:  PREDSEDNIK GZ LUKOVICA: 

Zdravko Tkalec VGČ I.st., l.r.  Robert Maselj GČ I.st., l. r. 

POVELJNIK GZ MORAVČE:  PREDSEDNIK GZ MORAVČE: 

Herman ŠLIBAR l.r.  Ivan LEBAR l. r. 

 


