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V počastitev spomina na dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije, tovariša MATEVŽA 

HACETA, razpisujemo  

 

OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE ZA GASILSKO ZVEZE ORMOŽ, SVETI TOMAŽ 

IN SREDIŠČE OB DRAVI 

 

 

Tekmovanje bo v nedeljo, 10.9.2017: 

od 10. do 12. ure za mladino, 

od 14. do 17. ure za člane in članice ter veterane 

ZA VSE KATEGORIJE BO PO PRIJAVAH NAREJENA ČASOVNICA 

Tekmovanje bo potekalo na regijskem vadbenem poligonu Podravske regije v Ormožu. 

 

 

Gasilsko tekmovanje bo izvedeno v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi tekmovalnimi 

disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin, 

GZS, 2013:: 

 

I. 

1. Pionirke - starost tekmovalke od 7 do 11 let  

2. Pionirji - starost tekmovalca od 7 do 11 let  

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35)  

- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 52)  

- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 278)  

 

II. 

1. Mladinke - starost tekmovalke od 12 do 16 let  

2. Mladinci - starost tekmovalca od 12 do 16 let  

- mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96)  

- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za mladino – letnik 2016)  

- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)  

 

III. 

1. Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več 

2. Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več 

3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, 

4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več 

- taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 174) 

- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za člane in članice – letnik 2016)  

- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281) 

 

IV. 

1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več 

2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več 

- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 248)  

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268)  
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Regijskega gasilskega tekmovanja, katero bo potekalo 7. 10 in 8. 10. 2017 se lahko udeležijo 

tekmovalne enote pionirjev, pionirk, mladincev, mladink, članov A, članic A, članov B, članic B, 

starejših gasilcev in starejših gasilk, ki so na tekmovanjih gasilskih zvez dosegle prva tri mesta.   

  

Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih A 

in članicah A, ki dopolnjujejo 16 let na dan tekmovanja.   

  

V kategorijah pionirjev in pionirk lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva 

njihova starost 7 let.  

  

V kategoriji mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši od 12 

let), vendar jih ne sme biti več kot polovica, upošteva pa se njihova starost 12 let.   

  

Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije 

pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev.  

  

Članice 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.    

  

Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih –  morate upoštevati,  da velja v 

razpisu navedena starost tekmovalcev za leto, v katerem se izvaja tekmovanje. Zato se morate odločiti, 

ali boste nastopali v letu 2017 z mlajšimi enotami, ali pa boste v letu 2018 – v kolikor se bo enota 

uvrstila na državno gasilsko tekmovanje – zaradi previsoke starosti tekmovalcev, spreminjali sestav 

tekmovalne enote.  

  

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. Tekmovalne enote 

članov in članic pri taktični mokri vaji uporabljajo tipizirane gasilske zaščitne rokavice ali rokavice, ki 

so vsaj na spodnji strani usnjene (dlan in spodnja stran prstov mora biti usnjena; barva, proizvajalec pa 

sta lahko znotraj ekipe različna).  

  

Tekmovalci v vseh tekmovalnih desetin morajo biti vpisani v Vulkan.  

  

Za sodelovanje na mladinskih tekmovanjih je obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s 

sliko.   

  

Za sodelovanje na članskih tekmovanjih je za kategorije članov A, članic A, članov B, članic B, 

starejših gasilcev in starejših gasilk obvezna GASILSKA IZKAZNICA oziroma za občinski nivo 

osebna izkaznica in matični list (v kolikor se udeležite na regijsko pa je takrat obvezna GASILSKA 

IZKAZNICA).   

 

Vprašanja za teoretični test in ostala navodila boste lahko našli na spletni strani GZ Ormož in spletni 

strani GZS. 

 

OBVEZNA  PRIJAVA EKIP PREKO VULKANA do 1. 9. 2017. PRIJAVA V  VULKANU 

(modul tekmovanja – prijava), tekmovanje bo razpisano ob oznako »Občinsko gasilsko 

tekmovanje 2017«. 

 

Z gasilskimi pozdravi! 

 

  TEKMOVALNI ODBOR 

Poslati: 

- naslovniku - po e pošti 


