
 

SVET GASILSKIH ZVEZ IN POVELJSTVO CELJSKE REGIJE 

r a z p i s u j e 

Pokalno tekmovanje za mladinke, mladince, pionirje in pionirke Celjske regije v sezoni 2014 

 

Po sklepu Regijskega sveta bodo potekala pokalna tekmovanja v naslednjih kategorijah in z naslednjimi 

tekmovalnimi disciplinami: 

1) 

a) mladinke od 12 do 16 let  

b) mladinci od 12 do 16 let  

- vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, Dopolnjena izdaja, 2013, str. 57) 

- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, Dopolnjena izdaja, 2013, str. 281) 

2) 

a) pionirji od 7 do 11 let 

b) pionirke od 7 do 11 let 

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke, (Knjižica Pravila GŠTD, Dopolnjena izdaja, 2013, str. 35) 

- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, Dopolnjena izdaja, 2013, str. 278) 

 

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.  

Tekmovanja se bodo izvedla:  v GZ Šmarje pri Jelšah dne 7.6.2014, GZ Celje 14.6.2014, GZ Vojnik –Dobrna 

4.10.2014 in v GZ Zreče – Vitanje 18.10.2014. Vsak organizator pokalnega tekmovanja mora vsaj 14 dni 

pred tekmovanjem javiti na regijski svet termin tekmovanja in poslati razpis pokalnega tekmovanja. 

Predsedujoča zveza v Regiji pa nato obvesti vse gasilske zveze v Regiji in posreduje razpis organizatorja 

pokalnega tekmovanja. 

 

Na tekmovanju lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije mladincev ali 

pionirjev. 

Začetno število točk je odvisno od starosti tekmovalne enote. Uporabi se tabela za izračun začetnih točk za 

tekmovalne enote mladink, mladincev, pionirjev in pionirk (Knjižica Pravila GŠTD, Dopolnjena izdaja, 2013, 

str. 26). 

 

Od začetnega števila točk se odštejejo negativne točke iz vaje in razvrščanja. Za končni rezultat se upošteva 

skupno število zbranih točk. Zmagovalec posameznega pokalnega tekmovanja je ekipa v posamezni 

kategoriji, ki je dosegla največje število točk. Izvaja se ena vaja z ovirami za mladince ter ena vaja 

razvrščanja. V pionirski konkurenci pa ena vaja z vedrovko ter ena vaja razvrščanja. 
 

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

tekmovalnih desetin vpisani v Vulkan in imeti izdane gasilske izkaznice. Vsaka enota se mora prijaviti preko 

aplikacije Vulkan. Prijava preko Vulkana je možna do sedem dni pred  posameznim tekmovanjem. 

 

Za sodelovanje na mladinskih in pionirskih pokalnih tekmovanjih je obvezna NOVA IZKAZNICA 

PIONIRJA IN MLADINCA.  

Tekmovalne enote morajo biti opremljene, kot je opisano v  Knjižici Pravila GŠTD, Dopolnjena izdaja, 2013. 

 

Na posameznih pokalnih tekmovanjih bodo v vseh kategorijah podeljeni pokali za prva tri mesta na zadnjem 

četrtem pokalnem tekmovanju pa tudi pokali  za prva tri mesta skupne uvrstitve pokalnega tekmovanja in 

prehodni pokali v posameznih kategorijah. Za skupni rezultat se seštejejo trije najboljši rezultati posameznih 

pokalnih tekmovanj. 

 

Z gasilskimi pozdravi! 

                                                                                   Predsednik komisije za tekmovanje v Celjski regiji:  

                                                                                                              Ivan Jezernik  

    

  


