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ZADEVA: Razpis »POKALNEGA VETERANSKEGA TEKMOVANJA 2019 «. 
 
 
V skladu z letnim programom Gasilske zveze Sevnica in sklepom Poveljstva GZ Sevnica, 
razpisujemo »POKALNO VETERANSKO TEKMOVANJE 2019«. 
 
Tekmovanje bo organiziralo: 
 
 
 
1. Prostovoljno gasilsko društvo Šentjanž: 
 

 Tekmovanje bo potekalo 11.05.2019. Organizator določi lokacijo in čas 
tekmovanja ter objavi razpis. 

 Tekmovalna disciplina: Vaja raznoterosti. Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in 
gasilskošportne tekmovalne discipline str. 272/2019. 

 Organizator pripravi tekmovalno orodje 
 
 
 
2. Prostovoljno gasilsko društvo Blanca: 
 

 Tekmovanje bo potekalo 25.05.2019. Organizator določi lokacijo in čas 
tekmovanja ter objavi razpis. 

 Tekmovalna disciplina: Vaja s hidrantom. Vaja se izvaja po knjižici Gasilske in 
gasilskošportne tekmovalne discipline str. 254/2019. 

 Organizator pripravi tekmovalno orodje. 
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Ostala navodila: 
 

 Tekmujejo lahko enote, ki se bodo prijavile na razpis do 06. maja 2019. 

 Prijave potekajo preko izpolnjenega prijavnega lista, ki je objavljen na  http://gz-
sevnica.si/Tekmovanja29  

 Na razpis se lahko prijavijo enote starejših gasilk od 45 leta naprej in  starejših gasilcev 
od 50 leta naprej. 

 Tekmovalne kategorije so starejše članice in starejši člani. 

 Prijavnice A morate natisniti in jih prinesti na tekmovanje s seboj. 

 Za preverjanje podatkov na posameznem tekmovanju je obvezen osebni dokument 
ali gasilska izkaznica. 

 Ponovno preverjanje podatkov lahko izvaja sodnik št. 4, na tekmovalnem prostoru. 

 Točke na starost tekmovalne enote se upoštevajo v skladu z normativi, ki se 
uporabljajo pri veteranskem tekmovanju. Za vsakih skupnih 6 let se upošteva 1 
dodatna točka. 

 Tekmovalna enota, ki želi tekmovati za končni veliki pokal, se mora udeležiti obeh 
tekmovanj. 

 Na posameznem tekmovanju lahko nastopijo enote, ki se niso prijavile za pokalno 
tekmovanje. 

 Na posameznem tekmovanju se enoti dovoljuje zamenjava samo štirih tekmovalcev 
od navedenih v prijavni listi. Za ostale je to obvezno, v nasprotnem primeru se 
rezultati tekmovanja ne upoštevajo za pokalno tekmovanje. 

 Obvezno je predpisana osebna oprema z dolgimi rokavi. 

 Enota lahko nastopi v delovni obleki ali gasilskem kombinezonu. 

 Izvedba tekmovanja se prepušča organizatorju tekmovanja, ki poskrbi tudi za druge 
spremljajoče aktivnosti. 

 Organizatorji tekmovanja morajo vedno objaviti razpis tekmovalne discipline in ga 
posredovati na društva 14 dni pred izvedbo tekmovanja. 

 Izvedbo tekmovanja spremlja nadzornik tekmovanja, ki ga imenuje GZ Sevnica. 
Naloga nadzornika tekmovanja je, da spremlja organizacijo tekmovanja in ocenjuje 
delo posameznih komisij. 

 Sodnike imenuje organizator tekmovanja. Upošteva se seznam starejših sodnikov, ki 
ga pripravi GZ Sevnica. Sodnik je lahko samo na enem tekmovanju predsednik 
ocenjevalne komisije. 

 Gasilska zveza Sevnica namenja za vsako tekmovanje, v posamezni kategoriji, pokal 
za prva tri mesta. 

 Razglasitev končnih rezultatov pokalnega tekmovanja bo takoj po končanem 
tekmovanju na Blanci, dne 25.05.2019.  
 

 
Lepo pozdravljeni in vljudno vabljeni na tekmovanje starejših članic in članov. 
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