
    REGIJA LJUBLJANA II 

GZ Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica, 

Loški Potok, Kočevje, Ribnica 

 

1 
 

 

Regija Ljubljana II 

R A Z P I S U J E 

GASILSKO TEKMOVANJE ZA MEMORIAL MATEVŽA HACETA 2017 

 

IZBIRNA  gasilska tekmovanja v gasilsko športnih disciplinah Matevža Haceta se bodo v letu 

2017-2018 izvajala po priloženih Navodilih Gasilske zveze Slovenije (pionirji, pionirke, 

mladinci, mladinke, člani A, članice A, člani B, članice B, starejši gasilci, starejše gasilke ) –  

(Priloga 1, str. 36).  

Tekmovanje regije Ljubljana II. bo potekalo v soboto 23. septembra v GZ Kočevje, na 

lokaciji Športnega centra GAJ v Kočevju. 

 Zbor sodnikov: Športna dvorana ob 6.30 uri (Cesta na stadion). 

 Otvoritev tekmovanja:tri domače ekipe in prvo nastopajoče ekipe ob 7.30 uri; 

 Enote pionirjev, mladine, članov in članic pričnejo s tekmovanjem ob 7.45 uri.  

 Enote starejših gasilcev pričnejo s tekmovanje ob 9.30 uri. 

 Predviden zaključek tekmovanja ob 15.30 uri (odvisno od števila prijav). Ekipe se 

zaključka udeležijo v celotni sestavi in opremi. V nasprotnem primeru se upošteva 

tekmovalna pravila.   

Tekmovalne proge (Priloga 2): 

 Vaja razvrščanje: umetna trava 

 Vaja z vedrovko za pionirje in štafeta: tartan 

 Vaja za mladino: tartan  

 Taktična mokra vaja: asfalt 

 Vaja s hidrantom in raznoterosti za starejše gasilce: travnata površina 

V primeru slabega vremena lahko vodstvo tekmovanja zaradi varnosti tekmovalcev spremeni 

lokacije izvedbe posameznih disciplin.  

Tekmovalne discipline se bodo izvajale po knjižici » PRAVILA GASILSKIH IN 

GASILSKOŠPORTNIH TEKMOVALNIH DISCIPLIN » iz leta 2013!.  

Izjeme:  

- pionirske in mladinske desetine, smejo na izbirnem tekmovanju nastopati 

tudi v športnih oblačilih (dolge hlače spodaj in dolg rokav zgoraj).  
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Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v VULKAN! Za sodelovanje na tekmovanju so za člane 

tekmovalnih enot OBVEZNI naslednji dokumenti: 

 pionirsko in mladinsko tekmovanje:  

- nova IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s sliko ali 

- OSEBNA IZKAZNICA z izpisanim in poštempljanim matičnim listom iz vulkana 

(žig PGD in podpis poveljnika).  

 za tekmovanje v kategoriji članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilcev in 

starejših gasilk:  

- GASILSKA IZKAZNICA ali 

- OSEBNA IZKAZNICA z izpisanim in poštempljanim matičnim listom iz vulkana 

(žig PGD in podpis poveljnika)  

Prvim trem enotam v kategoriji se za nagrado podelijo pokali.  

Prijave bodo potekale preko spletne aplikacije VULKAN od 1.9.2017. Rok 

za prijavo je: 11. september 2017. Enote, ki se ne bodo pravočasno 

prijavile v VULKAN ne morejo nastopiti na regijskem tekmovanju.  

Informacije bodo objavljene tudi na: http://www.gzkocevje.si/ 

V Regiji Ljubljana II: 25.8.2017 

Poveljnik Regije Ljubljana II: 

             Borut Lončarevič lr. 

Priloge k razpisu: 

Priloga 1: Razpis št. Št. GZS – 160/2016, 15. september 2016 

Priloga 2: Lokacija tekmovanja in načrt poligonov 

Priloga 3: Naročanje hrane in pijače 

Priloga 4: Sestava sodniških komisij (do 5.9.2017) 

Priloga 5: Prometni režim (teden pred tekmovanjem) 
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