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R A Z P I S
Na osnovi plana dela Gasilske zveze Slovenska Bistrica, razpisujemo
GASILSKO TEKMOVANJE GASILSKE ZVEZE SLOVENSKA BISTRICA, ki bo
v soboto, 29. 9. 2018, od 9. ure dalje na stadionu v Slovenski Bistrici.

Tekmovanja bodo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:
1.

a) pionirke - od 7 do 11 let (rojene 2007 - 2011)
b) pionirji - od 7 do 11 let (rojeni 2007 - 2011)
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Pravila GŠTD 2013. str. 35)
- štafeta s prenosom vode za pionirje, -ke (Pravila GŠTD 2013. str. 52)
- vaja razvrščanja za pionirje, -ke (Pravila GŠTD 2013. str. 278)
2.

a) mladinke - od 12 do 16 let (rojene 2002 - 2006)
b) mladinci - od 12 do 16 let (rojeni 2002 - 2006)
- vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 57)
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)
3.

•
•
•
•
•
•
-

Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več
Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več
Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let
Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let
Poklicne gasilske tekmovalne enote člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več
Poklicne gasilske tekmovalne enote člani B – star. tekm. 30 let in več, za dod. tč. se upošteva starost do
63 let
vaja z motorno brizgalno (Pravila GŠTD, 2013, str. 112)
štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (Pravila GŠTD, 2013, str. 163) – TEK SE BO IZVAJAL BREZ
OVIR!
vaja razvrščanja (Pravila GŠTD, 2013, str. 281)
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4.

•
•
-

Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let
Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
vaja s hidrantom –7 tekmovalcev (Pravila GŠTD, 2013, str. 248)
vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Pravila GŠTD, 2013, str. 268)

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani stari 6 let, vendar se upošteva njihova
starost 7 let.
V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, mlajši od 12
let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica.
Na tekmovanju lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorijo pionirjev,
mladincev oziroma članov.

Tekmovanje bo organizirano v skladu s Pravili gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin. Tekmovalke
in tekmovalci morajo imeti predpisano gasilsko delovno obleko in obutev, razen v kategoriji pionirk in
pionirjev. Pionirji in pionirke lahko imajo oblečene trenerke oz. športno opremo, morajo pa imeti kape in
tekmovalne oznake. Mladici in mladinke morajo imeti gasilsko delovno obleko, čelade in tekmovalne oznake.
Za člane je obvezna GASILSKA IZKAZNICA, za pionirje in mladince pa IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA (s
sliko).
PRIJAVE:
Rok za prijavo tekmovalnih enot je od 8. 9. 2018 do 24. 9. 2018 preko VULKANA pod šifro »Tekmovanje GZ
Slovenska Bistrica 2018«. Po tem roku prijav ne bomo več sprejemali.
Za vse dodatne informacije se obrnite na pomočnika poveljnika GZ za tekmovanja Boštjana Plajha, tel.št.
041/355-473.
Vsa nadaljnja navodila in časovna razporeditev bo objavljena na spletni strani GZ Slovenska Bistrica.
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