Gasilska zveza Slovenska Bistrica
Laporje 30
SI-2318 Laporje
Laporje, 1. 4. 2019

Gasilska zveza Slovenska Bistrica
razpisuje
10. LIGAŠKO TEKMOVANJE PIONIRJEV IN MLADINE GASILSKE ZVEZE
SLOVENSKA BISTRICA,
ki bo
25. 5. v Laporju, predvidoma ob 9. uri,
8. 6. v Poljčanah, predvidoma ob 9. uri,
15. 6. na Tinju, predvidoma ob 9. uri,
1. 9. na Zgornji Polskavi, predvidoma ob 9. uri,
tekmovanje GZSB (datum bo javljen naknadno).

Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:
1.
a) pionirke - od dopolnjenih 6 let (na dan tekmovanja) do 11 let (rojene 2008 - 2013)
b) pionirji - od dopolnjenih 6 let (na dan tekmovanja) do 11 let (rojeni 2008 - 2013)
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Pravila GŠTD 2019. str. 35)
- štafeta s prenosom vode za pionirje, -ke (Pravila GŠTD 2019. str. 53)
- vaja razvrščanja za pionirje, -ke (Pravila GŠTD 2019. str. 282)

2.
a) mladinke - od 12 do 16 let (rojene 2003 - 2007)
b) mladinci - od 12 do 16 let (rojeni 2003 - 2007)
- vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 58)
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286)
V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, mlajši
od 12 let). Upošteva se starost 12 let.
Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije
pionirjev ali mladincev.
Vsak tekmovalec mora imeti IZKAZNICO PIONIRJA IN MLADINCA (s sliko). Pionirji in pionirke imajo
lahko oblečene trenerke oziroma športno opremo (dolge hlače), morajo pa imeti kape in tekmovalne
oznake. Mladinci in mladinke morajo imeti gasilsko delovno obleko, čelade in tekmovalne oznake.
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Ekipa se lahko udeleži vseh krogov tekmovanja, za končno razvrstitev pa se štejejo trije najboljši
rezultati posamezne ekipe.
PRIJAVE:
Tekmovalne enote se prijavijo na ligaško tekmovanje preko VULKANA v času od 6.5. do 12. 5. Na
vsako tekmovanje lige se prijavite najmanj 7 dni pred tekmovanjem na email
ramsak.suzana@gmail.com.
Vsa nadaljnja navodila bodo pravočasno objavljena na spletni strani GZSB.
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