
GZ CELJE RAZPISUJE 

 

tekmovanje Gasilske zveze Celje za leto 2015 
 

 

Časovni termin tekmovanja: 
 Za starejše gasilke in gasilce: 17.05.2015 dopoldan, na vadbenem poligonu na 

Teharju 

 Za pionirje, pionirke, mladince, mladinke: 13.06.2015 popoldan, na vadbenem 

poligonu PGD Škofja vas 

  člane, članice: 14.06.2015 dopoldan, na vadbenem poligonu PGD Škofja vas 

 

 V letu 2015 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, 2013:  

 

I.  

1. Pionirke - starost tekmovalke od 7 do 11 let  

2. Pionirji - starost tekmovalca od 7 do 11 let  

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35)  

- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42)  

- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)  

 

II.  

1. Mladinke - starost tekmovalke od 12 do 16 let  

2. Mladinci - starost tekmovalca od 12 do 16 let  

- vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57)  

- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83)  

- vaja razvrščanja (str. 281)  

 

III.  

1. Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več  

2. Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več  

3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let  

4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let  

5. Poklicni gasilci A  

6. Poklicni gasilci B - starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost 

do 63 let  

- vaja z motorno brizgalno (str. 112)  

- štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (brez rova) (str. 163)  

- vaja razvrščanja (str. 281)  

 

IV.  

1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več  

2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več  

- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 248)  

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268)  

 

Vse vaje, razen pri starejših gasilcih, bodo merjene elektronsko. 



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 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. 

 

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.  
 

 

OPREMA TEKMOVALCEV - TEKMOVALK: 

 

1. Pionirji - pionirke: gasilska delovna obleka, gasilska kapa, cestni čevlji ali copati.  Vsak 

tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. 

 

2. Mladinci - mladinke: gasilska delovna obleka, PVC čelada, cestni čevlji ali copati. Vsak 

tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. 

 

3. Člani - članice A in B: delovna obleka (stari ali novi tip, ni potrebno enotno), enotno 

opremljeni s čelado in delovnim pasom s karabinom  (stari ali novi tip) . Obutev mora biti 

temne barve, lahko je iz usnja ali umetne mase. Priporočljiva je gležnja oprimajoča , dovoljeni 

so tudi cestni čevlji. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni. Vsak tekmovalec 

mora imeti tekmovalno oznako. 

 

4. Poklicni gasilci: delovna obleka poklicnega gasilca, enotno opremljeni s čelado in 

delovnim pasom s karabinom  (stari ali novi tip) . Obutev mora biti temne barve, lahko je iz 

usnja ali umetne mase. Priporočljiva je gležnja oprimajoča, dovoljeni so tudi cestni čevlji. 

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

tekmovalno oznako. 

 

5. Starejši gasilci – starejše gasilke: delovna obleka (stari ali novi tip, ni potrebno enotno), 

enotno opremljeni s čelado in delovnim pasom s karabinom  (stari ali novi tip). Obutev mora 

biti temne barve, lahko je iz usnja ali umetne mase. Priporočljiva je gležnja oprimajoča, 

dovoljeni so tudi cestni čevlji. Jekleni žebljički ali čepi na podplatih niso dovoljeni. Vsak 

tekmovalec mora imeti tekmovalno oznako. 

 

 Pri pionirjih in mladincih so lahko prisotni mentorji pri pripravi proge, med izvedbo pa 

morajo ostati  pri mizi in ne smejo kakor koli vplivati na vajo. Oblečeni morajo biti v delovne 

obleke s kapo.    

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 



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

članih A in članicah A, ki morajo dopolniti 16 let na dan tekmovanja.  

 

V kategorijah pionirjev in pionirk lahko tekmujejo tudi člani, ki bodo v tem letu dopolnili 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 starostu, tako kot pri moških. 

 

Člani-ce B lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A brez dodatnih točk na leta. 

 

 

PRIJAVA TEKMOVALNIH ENOT ZA UDELEŽBO NA TEKMOVANJU: 

Za pionirje -pionirke, mladince - mladinke, člane - članice A in B in starejše gasilke – starejše 

gasilce! 

 

Za sodelovanje na mladinskih tekmovanjih je obvezna  NOVA 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 ali matični list, 

iz katerega je razvidno, da je bila izdana gasilska izkaznica. 

 

PGD in PGE morajo na GZ Celje do 03. junija 2015 prijaviti število nastopajočih enot po 

kategorijah. PGD enote prijavijo po elektronski pošti na naslov gz.celje@t-1.si.  

 

Starejši gasilci in gasilke upoštevajo razpis PGD Teharje. Rok za prijavo za starejše gasilke in 

gasilce je 10.  maj 2015 na naslov gz.celje@t-1.si. 

 

Enote bo potrebno prijaviti tudi preko VULKAN-a. O odprtju tekmovanja v VULKAN-u vas 

bomo naknadno obvestili. 

 

Kasnejše odjave in prijave enot niso mogoče. O odjavi enote zaradi izrednega vzroka 

(pismeno naveden vzrok odjave z dokazilom) razpravlja tekmovalni odbor 1 uro pred 

pričetkom tekmovanja in poda dokončen sklep.  V nasprotnem primeru se enoti zaračunajo 

stroški tekmovanja brez malice. 

 

Ravno tako morajo PGD do 28. maja 2015 prijaviti sodnike, ki bodo sodelovali na 

tekmovanju. Sodniki morajo biti testirani v letošnjem letu. Sodniki ne smejo imeti v terminu, 

ko sodijo, drugih obveznosti (izjemoma komisija B in tekmovalni odbor). 

 

Vsaka enota MOC dobi povračilo za prehrano po končanem tekmovanju glede na udeležbo. 

Organizator lahko pripravi prehrano, enote se morajo obvezno naročiti na prehrano 

organizatorju, če bo organizator prehrano ponudil in pripravil. 
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UDELEŽBA ENOT: 

 

Po sklepu UO in poveljstva GZ Celje se morajo društva tekmovanja udeležiti s številom 

članskih enot, ki so pogojene s kategorijo društva: 

- I. kategorija ena (1) enota, člani A ali B, 

- II. kategorija dve (2) enoti, člani A ali B, 

- III. kategorija tri (3) enote, člani A ali B. 

 

Neudeležba zahtevanega števila sodelujočih enot bo negativno vplivala pri ovrednotenju 

števila točk za izračun sredstev RD. 

 

 

PRISOTNOST TEKMOVALNIH ENOT NA TEKMOVANJU: 

 Tekmovalne enote se morajo komisiji »A« prijaviti v času, ki jim je določen s 

časovnico.  

 Vse tekmovalne enote morajo biti prisotne na zaključku tekmovanja, v opremi kot 

tekmujejo. Razen pri mladini, kjer se bodo morali zaradi pomanjkanja oblek preobleči, 

lahko druga enota na zaključku sodeluje v športni opremi. Mentorji morajo biti v 

delovni obleki s kapo. Enota, ki ne sodeluje na zaključku tekmovanja ali ne bo 

opremljena kot je s pravili predpisano, se črta iz evidence udeleženih enot na 

tekmovanju in se NE UPOŠTEVA PRI OBRAČUNU RD. V primeru, da bi enota za 

dosežen uspeh prejela pokal, se ji ta ne podeli.   

 V primeru, da se prijavljena enota tekmovanja ne udeleži, se PGD prijavljene enote 

bremeni s stroški tekmovanja po tekmovalni enoti. 

 

POKALI IN PRIZNANJA: 

 

 Prvo tri uvrščene enote, prejmejo pokale, ki se podelijo po kriteriju: 

               - en pokal se podeli, če v kategoriji nastopijo ena ali dve enoti, 

               - dva pokala se podelita, če v kategoriji nastopijo tri enote, 

               - trije pokali se podelijo, če v kategoriji nastopijo štiri ali več enot.  

 Vse sodelujoče enote, prejmejo pisna priznanja. 

 

Vse enote, ki bodo prijavljene v razpisnem roku, bodo pravočasno prejele časovnico nastopa. 

 

 

 

Z gasilskimi pozdravi 

NA POMOČ! 

 

 

 

Pripravil: 

Pomočnik poveljnika za tekmovanja: 

Gorazd Sentočnik GČ II. st 

 

 

 

Poveljnik GZC: 

Janez Senica VGČ I. st.     

Predsednik GZC: 

Vinko Sentočnik VKGČ II.st. 


