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Datum: 20. 10. 2014 

KOMISIJA ZA  MLADINO 

 
Na  osnovi programa dela mladinske komisije gasilskih zvez celjske regije razpisujemo regijsko 

tekmovanje v gasilskem kvizu. Tekmovanje bo 8. 11. 2014 ob 9.00 na Osnovni šoli Dravinja v 

Slovenskih Konjicah. Prijava ekip pri komisiji A bo potekala na dan tekmovanja med 8.20 in 8.50.  

 

Prijave pošljite na predsedujočo GZ Slovenske Konjice do 3. 11. 2014 do 18.00 

(gz.konjice@gmail.com). Ekipe lahko prijavijo samo posamezne gasilske zveze na priloženih 

prijavnicah. 

 

Pravico do nastopa imajo ekipe, ki so se na tekmovanju zveze uvrstile na prva tri mesta v posameznih 

kategorijah. V primeru, da GZ ni organizirala kviza, lahko zvezo zastopa  po ena ekipa iz vsake 

kategorije. 

 

KATEGORIJE: 

 

PIONIRJI 

Pionirke od 7 do 11 let (letniki 2003 – 2007) 

Pionirji ali mešano od 7 do 11 let  (letniki 2003 – 2007) 

 

MLADINCI 

Mladinke od 12 do 16 let (letniki 1998 – 2002) 

Mladinci ali mešano od 12 do 16 let (letniki 1998 – 2002) 

 

GASILCI PRIPRAVNIKI  

Gasilke pripravnice od 16 do 18 let (letniki 1996 – 1998) 

Gasilci pripravniki ali mešano od 16 do 18 let (letniki 1996 – 1998) 

 

Vsako ekipo sestavljajo trije člani. Od teh je v vsaki ekipi lahko samo eden mlajši od 

predpisane starosti! Vsi tekmovalci se pri komisiji A identificirajo z novo izkaznico pionirja 

in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Stare knjižice pionirja in mladinca NE VELJAJO! 
 

Ostala navodila glede tekmovanja so enaka kot v razpisu državnega tekmovanja, ki je priloga temu 

razpisu. 

 

Na tekmovanju bo poskrbljeno tudi za prehrano in pijačo. Zato ob prijavi posredujte tudi točno 

število udeležencev vključno s šoferji in mentorji. 
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