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Št.: 8/2015 

Datum: 13.2.2015 

R A Z P I S 
 

Na osnovi plana dela Mladinskega Sveta Podravske regije, razpisujemo 

1. LIGAŠKO GASILSKO TEKMOVANJE PIONIRJEV IN MLADINE PODRAVSKE 

REGIJE, ki bo 

23. maja 2015 v Ivanjkovcih predvidoma ob 9.00 uri 

6. junija 2015 v Grajeni predvidoma ob 9.00 uri 

20. junija 2015 v Koračicah predvidoma ob 9.00 uri 

17. julija 2015 v Sv. Ani predvidoma ob 9.00 uri 

12. septembra 2015 v Poljčanah predvidoma ob 9.00 uri 

 

Tekmovanja bodo v naslednih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 

 

 1. 

a) pionirke - od 7 do 11 let (rojene 2004 - 2008) 

b) pionirji - od 7 do 11 let (rojeni 2004 - 2008) 

    - vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Pravila GGTD 2013. str. 35) 

    - štafeta brez ovir 400m  

    - vaja razvrščanja za pionirje, -ke (Pravila GGTD 2013. str. 278)  

    

2. 

a) mladinke - od 12 do 16 let (rojene 1999 - 2003) 

b) mladinci - od 12 do 16 let (rojeni 1999 - 2003) 

    - vaja z ovirami za mladince in mladinke (Pravila GGTD 2013. str. 57) 

    - štafeta brez ovir 400m 

    - vaja razvrščanja za člane, - ice (Pravila GGTD 2013. str. 281) 
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V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani mlajši od 7 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 vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije 

pionirjev ali mladincev. 

 

Tekmovanje bo organizirano v skladu s Pravili gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih 

disciplin 2013. Na ligaškem tekmovanju regije lahko imajo ekipe oblečene trenerke oz. 

športno opremo (dolge hlače), pionirji tekmujejo s tekmovalnimi oznakami in kapami, 

mladinci pa s tekmovalnimi oznakami in čeladami. Tekmovalke in tekmovalci morajo imeti 

veljavno IZKAZNICO PIONIRJA IN MLADINCA. 

 

V končno uvrstitev se bodo upoštevali trije najboljši rezultati posamične ekipe! Najboljše 

ekipe v skupni razvrstitvi bodo prejele pokale. 

 

14 dni pred posameznim tekmovanjem organizator obvesti društva na kak način bo 

organizirana prehrana. Društva morajo organizatorja posameznega kroga obvestiti o 

udeležbi.  

 

TOČKOVANJE:  

Ekipa se lahko udeleži vseh krogov tekmovanja, štejejo se ji trije najboljši rezultati.  

V disciplini štafeta brez ovir na 400m na vsakem tekmovanju čas najboljše ekipe v posamezni 

kategoriji šteje kot 100 točk in je tako zmagovalec izhodišče za ostale ekipe, ki dobijo točke v 

razmerju glede na čas najboljšega. Tako je točkovanje za štafeto neodvisno od terena.  

 

PRIJAVE: 

Tekmovalne enote se prijavijo na tekmovanje preko VULKANA pod nazivom »Ligaško 

tekmovanje pionirjev in mladine Podravske regije 2015«, do vključno 14. maja 2015. 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 031 344 974.  

 

NA POMOČ ! 

 

Regijski poveljnik :         Predsednica MK podravske regije          Predsednik regijskega sveta: 

Vižintin Dušan, l.r.  Belšak Aleksandra, l.r.  Merc Janez, l.r. 

   

 

 

 

 

 


