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GASILSKIM ZVEZAM
ČLANOM UO IN POVELJSTVA GZS

PRVO IZBIRNO MLADINSKO TEKMOVANJE ZA GASILSKO OLIMPIJADO 2019
V skladu s programom dela organiziramo prvo izbirno mladinsko tekmovanje za nastop na 22. mladinski
gasilski olimpijadi, ki bo potekala v mesecu juliju 2019 v Švici.
Prvo izbirno tekmovanje bo organizirano v SOBOTO, 9. JUNIJA 2018, NA STADIONU RADLJE OD DRAVI z
otvoritvijo ob 8:40 uri.
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih tekmovalnih kategorijah:
 mladinke: 12 - 16 let (upošteva se leto rojstva)
 mladinci: 12 - 16 let (upošteva se leto rojstva)
in v naslednjih disciplinah:
 Vaja z ovirami za mladince, -ke
(Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013, str. 57);
 Štafeta na 400 m z ovirami za mladince, -ke
(Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013, str. 83).
Merjenje obeh disciplin bo elektronsko. Vsaka enota lahko izvede v 12-ih minutah dve vaji z ovirami in v 12-ih
minutah dve štafeti. Za končni rezultat se upošteva najboljši rezultat posamezne vaje (najboljša vaja, najboljša
štafeta). Za start bo pri obeh disciplinah zvočno povelje.
Pri izbiri tekmovalcev je potrebno upoštevati starostno strukturo tekmovalcev, ki bo zagotavljala največje
izhodišče začetnih točk na mladinski gasilski olimpijadi leta 2019. Upoštevati je treba tudi, da se na
olimpijadi upošteva starost na dan tekmovanja (julij 2019) in ne letnica rojstva.
Na prvem izbirnem tekmovanju lahko sodeluje v kategoriji mladincev in mladink (v vsaki kategoriji) naslednje
število tekmovalnih enot:
 iz GZ, ki vključuje do 15 PGD in PIGD: po 1 (ena) tekmovalna enota;
 iz GZ, ki vključuje od 16 do 30 PGD in PIGD: po 2 (dve) tekmovalni enoti;
 iz GZ, ki vključuje od 31 do 45 PGD in PIGD: po 3 (tri) tekmovalne enote;
 iz GZ, ki vključuje nad 45 PGD in PIGD: po 4 (štiri) tekmovalne enote.
Tekmovalne enote se lahko prijavijo na prvo izbirno tekmovanje do 25. maja 2018 (ime enote, kategorija,
mentor, kontakt: gsm, e-naslov) na e-naslov: neza.strmole@gasilec.net Tekmovanje bo nato razpisano še v
Vulkanu, o čemer bodo prijavljene tekmovalne enote obveščene.
Uvrstitev tekmovalnih enot na drugi izbirno tekmovanje in potek samega tekmovanja bo skladno z Razpisom
izbirnega tekmovanja za mladinsko gasilsko olimpijado 2019 (Razpis pokalnih gasilskih tekmovanj za leto 2018
in izbirnega tekmovanja za mladinsko gasilsko olimpijado leta 2019; št. GZS–160/2017), str. 37 in 38.
Z gasilskimi pozdravi!
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