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R A Z P I S
GASILSKEGA TEKMOVANJA GASILSKE ZVEZE V LETU 2018
Gasilsko tekmovanje GZ bo potekalo po programu dela Gasilske zveze Gornja Radgona za leto 2018 in
sklepom poveljstva Gasilske zveze Gornja Radgona, v nedeljo, dne 10. junija 2018 s pričetkom ob
8.00 uri v Žepovcih za vse kategorije. Najprej bodo tekmovale pionirske in mladinske enote, nato pa
enote ostalih kategorij.
I. Pionirji/ke - starost tekmovalca/ke od 7 do 11 let
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35)
- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (str. 52)
II. Mladinci/ke - starost tekmovalca/ke od 12 do 16 let
- vaja s hidrantom za mladince in mladinke (str. 96) – suha izvedba
- vaja razvrščanja (str. 281)
III. Člani/ce A – starost tekmovalca/ke 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
- vaja z motorno brizgalno (str. 112)
- vaja razvrščanja (str. 281)
IV. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več
Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 248)
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268)
Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih
disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013.
V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se
upošteva njihova starost 7 let.
V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci,
mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica.
Pri tekmovalnih kategorijah članov A in članic A je potrebno paziti, da imajo člani in članice
dopolnjenih vsaj 16 let na dan tekmovanja.
Tekmovalne enote članic B, članov B in poklicnih gasilcev B, lahko na lastno željo tekmujejo v
kategoriji A (brez dodatnih točk na leta starosti).
Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije
pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.
Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke na
leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starostu, tako kot pri moških.
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Opremo za izvajanje programa tekmovanja pripravi organizator skupaj s prirediteljem.
OSEBNA OPREMA TEKMOVALCEV
- PIONIRJI-KE, MLADINCI-KE: dopustna športna obutev in civilna obleka, obvezna so
tekmovalna obeležja
- ČLANI-CE : delovna uniforma, čelada, delovni pas brez sekirice, črni čevlji ali gumi škornji ter
obvezna tekmovalna obeležja.
Za identifikacijo tekmovalca-ke pri sprejemni »A« komisiji je potrebno predložiti na samem
tekmovanju poleg prijavnega lista:
- za članske enote: članska izkaznica ali osebni dokument (osebna izkaznica ali vozniško
dovoljenje);
- za pionirske in mladinske enote: izkaznica pionirja in mladinca s sliko.
(Pazi: pravočasno – najmanj 5 dni pred tekmovanjem dostaviti na GZ G. Radgona fotografijo pionirja,
mladinca za izdelavo nove izkaznice – izdela jo GZ preko izpisa podatkov iz Vulkana).
PRIJAVA ENOT
Enote je potrebno prijaviti na GZ Gornja Radgona (pisno ali preko el.naslova:
gzradgona@telemach.net) najpozneje do 4. junija 2018 v pisni obliki (priložen prijavni list).
Izdelan bo časovni razpored nastopa posameznih enot, ki bo objavljen na spletni strani Gasilske zveze
Gornja Radgona: www.gzradgona.si.
Udeležba članskih moških enot posameznega PGD je na tekmovanju GZ - OBVEZNA!
Z gasilskim pozdravom »NA POMOČ«,
POVELJNIK GZ:
Stanko BRATUŠA, l.r.

Priloga:
- prijavni list A
Dostaviti:
- vsem PGD v G.Z. po seznamu po el.pošti
- sodniškim komisijam po seznamu
- objava na spletni strani GZ G. Radgona
- zbirka dokumentarnega gradiva GZ, tu
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