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Gasilska zveza Radovljica na podlagi programa dela za leto 2014 razpisuje 
 

 GASILSKO TEKMOVANJE 
 

Gasilsko tekmovanje bo izvedeno v naslednjih kategorijah in s spodaj 
navedenimi tekmovalnimi disciplinami, ki so opredeljene v knjižici Pravila 
gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, GZS, 2013 in Navodilih za 
vajo GZ: 
 
I. 
1. Pionirke - od 7 do 11 let (rojene 2003-2007) 
2. Pionirji - od 7 do 11 let (rojeni 2003-2007) 
    - vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35) 
    - štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42) 
 
II. 
1. Mladinke - od 12 do 16 let (rojene 1998-2002) 
2. Mladinci - od 12 do 16 let (rojeni 1998-2002) 
    - Vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57) 
    - štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83) 
 
III. 
1. Članice – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let na dan tekmovanja in več 
2. Člani – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let na dan tekmovanja in več 
    - vaja GZ (po opisu vaje) 
 
IV. 
1. Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let 
2. Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let 
    - vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 248) 
    - vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268) 
 
Vse tekmovalne discipline se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilsko-športnih 
tekmovalnih disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2013 ter po opisu 
vaje GZ za člane in članice.  
 
 

 V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 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. 

 Pri tekmovalnih kategorijah članov je starost omejena od 16 do 63 let in članic od 16 
do 55 let na dan tekmovanja.  
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Stran :2 

 V vseh kategorijah 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.   

 

Udeleženci tekmovalnih ekip morajo biti vpisani v evidenci Vulkan in morajo 
imeti pri sebi na komisiji A veljavni osebni dokument s sliko, pionirji in 
mladinci pa knjižico pionirja in mladinca s sliko. 
 

Tekmovanje za vse kategorije bo potekalo v soboto 20. septembra 
2014, v primeru slabega vremena (dežja) pa v soboto, 27. 
septembra. O prestavitvi tekmovanja odloča vodstvo tekmovanja. 
Tekmovanje bo predvidoma potekalo na športnem stadionu poleg 
osnovne šole v Radovljici, točen razpored in potrditev lokacije pa 
bo sporočena naknadno. 
Rok za prijavo ekip je do petka, 12. septembra 2014 
po pošti na naslov: GZ RADOVLJICA, Gorenjska cesta 31, 4240 
Radovljica 
po elektronski pošti: info@gzor.si  
ali po telefonu: 04/ 530 50 60 
 
Do roka nam posredujte v celoti izpolnjene prijavne liste. 

 
Prijave, ki ne bodo poslane do roka ne bomo upoštevali! 
 
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 
 
Z gasilskim pozdravom 
 
 
 Poveljnik GZ Radovljica 

 Janez Koselj 
Priloga: 

 Prijavni list 

 Navodila za vajo GZ 
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