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GASILSKA ZVEZA CELJE 

 

RAZPISUJE 
 

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

sezoni 2016 

 

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) 

 

Tekmovanje se bo izvedlo v sklopu tekmovanja GZ Celje, dne 4. 6. 2016, s pričetkom ob 

8:00 na gasilskem poligonu v Škofji vasi. 

 

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.  

 

V kategorijah pionirjev in pionirk lahko tekmujejo tudi člani, ki bodo v tem letu dopolnili 6 

let, vendar se upošteva njihova starost 7 let. 

 

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 s 

sliko. Vsaka enota se mora prijaviti preko aplikacije Vulkan. Tekmovalne enote, ki bodo 

želele sodelovati na pokalnih tekmovanjih v letu 2016 se bodo prijavile v VULKANU za 



 

 

 

 

vsa štiri tekmovanja enkrat in to do sedem dni pred prvim tekmovanjem. Naknadna 

prijava ne bo možna. Če pride med prijavo v Vulkanu in tekmovanjem do spremembe 

člana tekmovalne enote, prinese tekmovalna enota k A komisiji ročno popravljen 

prijavni list (natisnjen iz Vulkana). 

 

Rok za pisne prijave na tekmovanje v organizaciji GZ Celje je 25. maj 2016 na e-naslov: 

gz.celje@t-1.si. 

Vse prijavljene enote bodo pravočasno dobile časovnico nastopa. 

 

Če bodo imele enote na tekmovanju malico, je potrebno ob prijavi naročiti število malic. 

 

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

Mentorji morajo biti v delovni obleki s kapo. 

 

Na pokalnem tekmovanju bodo v vseh kategorijah vsem tekmovalnim enotam podeljena 

priznanja za sodelovanje in pokali za prva tri mesta v posamezni kategoriji.  

 

Z gasilskimi pozdravom 

NA POMOČ! 

 

 

Poveljnik GZ Celje: 

Janez Senica VGČ I. st  

Predsednik GZ Celje: 

Vinko Sentočnik VKGČ II. st. 
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