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GASILSKIM ZVEZAM
Zadeva: Razpis gostiteljev državnih tekmovanj v letu 2018:
-

državnega tekmovanja v orientaciji
državnega kviza gasilske mladine
srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine

Mladinski svet Gasilske zveze Slovenije bo v program dela za leto 2018 vključil
- državno tekmovanje v orientaciji
- državni kviz gasilske mladine
- srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine
Za vsa našteta srečanja in tekmovanja vabimo gasilske zveze/društva, ki so pripravljene
prevzeti soorganizacijo, da se nam javijo na naš naslov.
Gostitelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:
Državno tekmovanje v orientaciji (v mesecu septembru)
-

primeren teren v naravi (proga za pionirje dolga cca. 2 km, za mladince cca. 3 km in
pripravnike cca. 5 km)
priprava terena s kontrolnimi točkami
zagotovitev orodja za izvedbo tekmovanja (skupaj z GZS)
priprava topografske karte (skupaj z MS GZS)
zagotoviti redarje in kurirje, sodniki bodo delegirani s strani GZS
zagotoviti zdravstveno varstvo
zagotoviti prehrano za približno 700 udeležencev, (malica in kosilo - stroške poravna
GZS
v primeru slabega vremena zagotoviti pokrit prostor za prehrano
prostor za otvoritev in zaključek z ozvočenjem
prostori za komisijo A in B
spremljevalni program za tekmovalce po opravljenem tekmovanju
merilca mrtvega časa zagotovi in stroške krije GZS

Državni kviz gasilske mladine (v mesecu marcu oz. aprilu)
-

prostor za otvoritev in zaključek, scena, kulturni program, povezovalec, ozvočenje
prostor za praktični del tekmovanja (telovadnica)
pripraviti praktični dela srečanja

-

zagotoviti kurirje in redarje, sodniki bodo delegirani s strani GZS
zagotovitev obrokov za udeležence (malica ob prihodu, kosilo- plačnik GZS za ca 400
udeležencev)
prostor za ustni del (ozvočenje) – večji prostor, kjer lahko udobno sedi cca. 40 ekip z
mentorji
prostor za pisni del (predvidoma 3 učilnice)
prostor za obračun rezultatov
zagotoviti spremljevalni program za tekmovalce po opravljenem tekmovanju

Srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine (druga polovica maja)
-

prostor za otvoritev in zaključek, scena, kulturni program, povezovalec, ozvočenje
prostor za praktični del tekmovanja in potrebno orodje za izvedbo praktičnega dela
(skupaj z GZS)
prostor za športne igre in potrebno orodje za izvedbo športnih iger
zagotoviti redarje
sodniki za praktični del bodo delegirani s strani GZS
zagotoviti sodnike za športne igre
zagotovitev obrokov za udeležence (malica ob prihodu, kosilo- plačnik GZS)
prostori za komisijo A in B

ZA VSE GOSTITELJE OZ. SOORGANIZATORJE NAŠTETIH DRŽAVNIH
TEKMOVANJ VELJA PREPOVED TOČENJA ALKOHOLNIH PIJAČ NA
PRIREDITVENEM PROSTORU IN BLIŽINI LE-TEGA.
Prosimo, da nam prijave pošljete na naš naslov, najkasneje do 15. decembra 2017.
Predsednik:
Jošt Jakša

