GASILSKA ZVEZA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica

tel.: 04/530 50 60

e-mail: info@gzor.si

www.gzor.si

Datum: 7. 8. 2015
Številka: 621-5/2015

GZ RADOVLJICA na podlagi programa dela za leto 2015
v sodelovanju z GZ BLED - BOHINJ
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 ter skladno z
razpisom tekmovanja 2015-2016 GZS:
I.
1. Pionirke - starost tekmovalke od 7 do 11 let (rojene 2004-2008)
2. Pionirji - starost tekmovalca od 7 do 11 let (rojeni 2004-2008)
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35)
- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42)
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278)
II.
1. Mladinke - starost tekmovalke od 12 do 16 let (rojene 1999-2003)
2. Mladinci - starost tekmovalca od 12 do 16 let (rojeni 1999-2003)
- vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57)
- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (str. 83)
- vaja razvrščanja (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, za dodatne točke se upošteva
starost do 55 let
4. Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost
do 63 let
- vaja z motorno brizgalno (str. 112)
- štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice (str. 163)
- vaja razvrščanja (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 (str. 248)
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268)

Matična številka: 1142305000, Transakcijski račun: 07000-0000106014, Davčna številka: 52122395, Nismo davčni zavezanec

GASILSKA ZVEZA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 31, 4240 Radovljica
tel.: 04/530 50 60
fax: 04/530 50 61 e-mail: info@gzor.si

www.gzor.si

 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.
 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.
Regijskih gasilskih tekmovanj se lahko udeležijo tekmovalne enote, ki bodo na
tekmovanju GZ dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote, ki bodo dosegle
predpisano normo:
pionirke
1035 točk
pionirji
1035 točk
mladinke
1028 točk
mladinci
1038 točk
članice A
368 točk
člani A
389 točk
članice B
358 točk
člani B
384 točk
starejše gasilke in gasilci 420 točk
V kolikor se na tekmovanjih gasilskih zvez pri štafetah zaradi objektivnih razlogov
odstranijo ovire, dodatne norme za uvrstitev na regijsko tekmovanje ne veljajo.
Na tekmovanju bodo nastopale tekmovalne enote iz GZ RADOVLJICE in GZ BLED
BOHINJ, rezultati pa bodo izdelani za vsako GZ posebej.
Tekmovanje za kategorije pionirjev in mladincev bo potekalo v petek 18.
septembra 2015 (predviden začetek ob 16:00 uri), na prireditvenem prostoru
pod Ribensko goro.
Tekmovanje za kategorije, članic, članov, starejših gasilk in gasilcev pa bo
potekalo v soboto 19. septembra pri osnovni šoli v Radovljici (predviden
začetek ob 12:00 uri).
V primeru zelo slabega vremena se tekmovanje lahko prestavi na soboto, 26.
septembra. O prestavitvi tekmovanja odloča vodstvo tekmovanja.
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Rok za prijavo ekip je do petka, 11. septembra 2015
PRIJAVE EKIP SE ODDAJO V PROGRAMU VULKAN kjer bo tekmovanje tudi
odprto! Zaradi morebitnih napak pri prijavah podatke o prijavah ekip sporočite
do roka tudi po elektronski pošti. info@gzor.si

Prijave, ki ne bodo poslane do roka ne bomo upoštevali!
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

Z gasilskim pozdravom

Poveljnik GZ Radovljica
Janez Koselj
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