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ZADEVA: RAZPIS – občinskega mladinskega in članskega tekmovanja GZ Sevnica. 
 
 
Na osnovi programa GZ Sevnica za leto 2019 in sklepa seje Poveljstva Gasilske zveze Sevnica z dne 
24.01.2019, RAZPISUJE  GZ Sevnica občinsko mladinsko in člansko gasilsko tekmovanje, v naslednjih 
kategorijah in z naslednjimi disciplinami: 
 
I. PIONIRJI ,PIONIRKE, MLADINKE IN MLADINCI 
 
Mladinsko tekmovanje bo potekalo v sobota, dne 18. maja 2019 ob 8.00 uri. Tekmovanje bo 
potekalo v Krmelju in zaključek prav tako v Krmelju. Sprejemna komisija bo delovala pred gasilskim 
domom v Krmelj. 
 

1. KATEGORIJA 
 
a) pionirke  od 06 do 11 let (rojene 2008 - 2013) 
b) pionirji  od 06 do 11 let (rojeni  2008 - 2013) 
 
TEKMOVALNE DISCIPLINE 
 

a) Vaja z vedrovko – za pionirje in pionirke 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (str. 35/2019) 
 

b) Štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (str. 42/2019) 
 
c) Vaja razvrščanja za pionirje in pionirke 

 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (str. 282/2019) 
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2. KATEGORIJA 
 
 a) mladinke  od 12  do 16 let  (rojene 2007 - 2003) 
 b) mladinci  od 12 do 16 let  (rojeni 2007 -  2003) 
 
 
 TEKMOVALNE DISCIPLINE 
 
a) Vaja z ovirami za mladince in mladinke 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilko športne tekmovalne discipline (str. 58/2019)  

 Orodje pripravi organizator 
 
 
b) Štafeta na 400 m za mladince in mladinke 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (str. 85/2019) 
 
c) Vaja razvrščanja  
 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (str. 286/2013) 
 
 
OSTALA NAVODILA : 

 Razglasitev rezultatov tekmovanja je predvideno ob 12. uri v Krmelju. 

 Tekmovanje bo potekalo v dopoldanskem času brez vmesne prekinitve, v skladu z razporedom 
nastopa enote pri komisiji A. 

 Rok prijave mladinskih tekmovalnih enot je do 12. maja 2019.  

 Prijave potekajo samo preko programa VULKAN. 

 Organizator tekmovanja bo upošteval razpisni rok. 

 Osebna oprema ni predpisana. 

 Ekipe lahko nastopijo tudi v mešani sestavi, razporedi se jim v kategorijo pionirjev oz. mladincev. 

 V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirji ( tekmovalci, mlajši od 12 
let ). 

 V primeru, da komisija A, ugotovi, da so podatki o tekmovalcu neresnični, se enota diskvalificira.  

 Vsaka enota se slika za priznanje. 

 Društva, ki bodo prijavila tekmovalne ekipe do razpisnega roka, bodo prejela okvirni časovni 
razpored nastopa. 

 Cicibani lahko nastopijo do 5 leta starosti (letnik 2014).  

 V tekmovalni enoti pionirk in pionirjev lahko nastopajo tudi pionirji in pionirke, ko dopolnijo na 
dan tekmovanja 6 let. 

 Cicibani tekmujejo samo na štafeti s prenosom vode.  

 Tekmovalne enote izvajajo vajo z vedrovko samo enkrat. 

 Tekmovanje se upošteva za regijsko tekmovanje. 

 Ostale podrobnosti in obrazložitve bodo podane na posvetu. 

 Tekmovalci morajo biti vpisani v računalniški program Vulkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. ČLANICE A, ČLANI A, ČLANICE B, ČLANI B, 
 
Člansko – veteransko tekmovanje bo potekalo v soboto, 18. maja 2019 ob 14. uri v Krmelju.  
Komisija A bo delovala pred gasilskim domom v Krmelju. 
 

1. KATEGORIJA 
 
a) članice A – starost tekmovalke; dopolnjenih 16 let ali več 
b) članice B – starost vsake tekmovalke; 30 let ali več, za dodatne točke se upošteva starost do 65 let. 
c) člani A - starost tekmovalca; dopolnjenih 16 let ali več 
d) člani B – starost vsakega tekmovalca; 30 let ali več, za dodatne točke se upošteva starost do 65 let. 
 
TEKMOVALNE DISCIPLINE 
 

a) Vaja z motorno brizgalno 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (str. 114/2019) 

 Organizator pripravi orodje za članske tekmovalne enote in dodatno za enote članic.  
 

b) Štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (str. 166/2019) 
 

c) Vaja razvrščanja 

 Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline (str. 286/2019) 
 
 
 
OSTALA NAVODILA: 

 Rok prijave članskih tekmovalnih ekip je do 12. maja 2019.  

 Prijave potekajo samo preko programa VULKAN. 

 Organizator tekmovanja bo upošteval prijavni rok.  

 Osebna oprema je predpisana. Za kombinezone so predpisani dolgi rokavi. 

 Vsa društva, ki bodo do prijavnega roka posredovala prijave, prejmejo časovni razpored nastopa 
pri komisiji A . 

 Tekmovanje bo potekalo neprekinjeno. 

 Ocenjevalna komisija je enaka za vse kategorije tekmovalnih enot članov. 

 Razglasitev rezultatov je predvidena do 18. ure. 

 Tekmovalne enote B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A.  

 Ostale podrobnosti in obrazložitve bodo podane na posvetu. 

  Rezultati tekmovanja se upoštevajo za regijsko tekmovanje. 

 Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan. 
 
 
 
 
       Poveljstvo GZ Sevnica 
 


