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1 RAZPISI POKALNIH
TEKMOVALNE ENOTE

TEKMOVANJ

V

LETU

2017

ZA

1.1 POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA

Tekmovalna disciplina: VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA
(Knjižica Pravila Gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 214).

Tekmovalni kategoriji: ČLANI, ČLANICE (dodatne točke na leta se ne upoštevajo).
Število tekmovanj: največ 6 (šest).
Termini tekmovanj: od januarja do marca (ob sobotah popoldan).

Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati
vseh izvedenih tekmovanj minus 1 (eden) najslabši rezultat v ciklusu pokalnih
tekmovanj.
Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.
Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD.
Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno
tekmovalno enoto.

Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju v
spajanju sesalnega voda za Pokal Gasilske zveze Slovenije 2017, se morajo prijaviti
na Gasilsko zvezo Slovenije najkasneje do 20.12.2016 (ime enote,
kategorija, kontaktna oseba - e-naslov, gsm). Pred začetkom izvedbe pokalnih
tekmovanj bomo razpisali tekmovanje še v Vulkanu in enote obvestili glede roka
oddaje prijav v Vulkanu.
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1.2 POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV A, ČLANIC A, ČLANOV B
IN ČLANIC B

Tekmovalni disciplini:
1. VAJA Z MOTORNO BRIZGALNO
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 112)
2. ŠTAFETA NA 400 M Z OVIRAMI ZA ČLANE IN ČLANICE
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 163).
Štafeta se izvede brez ovir s prenosom ročnika.

Tekmovalne kategorije: ČLANI A, ČLANICE A, ČLANI B, ČLANICE B, če se bo v
posameznih kategorijah prijavilo dovolj tekmovalnih enot.

Število tekmovanj: največ 6 (šest).
Termini tekmovanj: od maja do septembra (ob sobotah popoldan).
Tekmovanje bo organizirano v moških kategorijah, v katerih se bo prijavilo najmanj
7 (sedem) tekmovalnih enot in v ženskih kategorijah, v katerih se bo prijavilo
najmanj 5 (pet) tekmovalnih enot. V primeru manjšega števila prijavljenih enot, bo
tekmovanje organizirano samo v eni kategoriji članov in članic.
Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati
vseh izvedenih tekmovanj minus 1 (eden) najslabši rezultat v ciklusu pokalnih
tekmovanj.
Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.
Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD.
Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno
tekmovalno enoto.
Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju za Pokal
Gasilske zveze Slovenije 2016, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo Slovenije
najkasneje do 31. 3. 2017 (ime enote, kategorija, kontaktna oseba - e-naslov,
gsm). Pred začetkom izvedbe pokalnih tekmovanj bomo razpisali tekmovanje še v
Vulkanu in enote obvestili glede roka oddaje prijav v Vulkanu.
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1.3 POKALNO GASILSKO
STAREJŠIH GASILK

TEKMOVANJE

STAREJŠIH

GASILCEV

IN

Tekmovalni disciplini:
1. VAJA S HIDRANTOM – 7 tekmovalcev
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 248)
2. VAJA RAZNOTEROSTI – 7 tekmovalcev
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 268)

Tekmovalni kategoriji: STAREJŠI GASILCI, STAREJŠE GASILKE
Število tekmovanj: največ 7 (sedem).
Termini tekmovanj: od maja do septembra (ob sobotah popoldan, izjemoma
ob nedeljah).
Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati
vseh izvedenih tekmovanj minus 2 (dva) najslabša rezultata v ciklusu pokalnih
tekmovanj.
Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.
Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD.
Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno
tekmovalno enoto.
Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju za Pokal
Gasilske zveze Slovenije 2017, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo Slovenije
najkasneje do 31. 3. 2017 (ime enote, kategorija, kontaktna oseba - e-naslov,
gsm). Pred začetkom izvedbe pokalnih tekmovanj bomo razpisali tekmovanje še v
Vulkanu in enote obvestili glede roka oddaje prijav v Vulkanu.
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1.4 POKALNO TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC - FIRE COMBAT

Tekmovalna disciplina: TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC – FIRE COMBAT
(Pravila tekmovanja gasilskih dvojic, 2016).

Tekmovalne kategorije:
ČLANI A, ČLANI B, ČLANICE, MEŠANO (ČLANI/ČLANICE), če se bo v
posameznih kategorijah prijavilo dovolj tekmovalnih enot.
Tekmovanje bo organizirano v moških kategorijah, v katerih se bo prijavilo najmanj
7 (sedem) ekip; v ženski kategoriji, če se bo prijavilo najmanj 5 (pet) ekip; v
kategoriji mešanih ekip, če se bo prijavilo najmanj 5 (pet) ekip. V primeru manjšega
števila prijavljenih ekip v posameznih kategorijah, v teh kategorijah pokalno
tekmovanje ne bo organizirano.

Število tekmovanj: največ 7 (sedem).
Termini tekmovanj: od maja do oktobra (ob sobotah, izjemoma ob
nedeljah).
Za končno oceno tekmovalne ekipe v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati
vseh izvedenih tekmovanj minus 1 (eden) najslabši rezultat v ciklusu pokalnih
tekmovanj.
Tekmovalna ekipa mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.
Tekmovalne ekipe, ki želijo tekmovati v pokalnem tekmovanju gasilskih dvojic za
Pokal Gasilske zveze Slovenije 2017, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo
Slovenije najkasneje do 15.4.2017 na priloženem prijavnem listu.
V kolikor se posamezni član ekipe prijavi za pokalno tekmovanje FC 2017 za nastop
v dveh ekipah, mora na prijavnici obvezno navesti, za katero ekipo želi nastopiti
prioritetno, v primeru da GZS omeji oz. ukine prijave za nastop posameznega člana
v dveh ekipah (VIII. člen navodil pokalnega tekmovanja).
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1.5 SPLOŠNO – ZA VSA POKALNA TEKMOVANJA
Tekmovanje bo izvedeno v skladu s Pravili gasilske službe, Pravili gasilske službe
prostovoljnih gasilcev, Pravili gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin in
Navodili za izvedbo pokalnega tekmovanja.
Prijavljene tekmovalne ekipe se morajo nato prijaviti tudi vsakemu organizatorju
pokalnega tekmovanja v razpisanem roku organizatorja posameznega pokalnega
tekmovanja.
Za sodelovanje na vseh pokalnih tekmovanjih je OBVEZEN VPIS ČLANOV V
PROGRAM VULKAN IN IZDANA GASILSKA IZKAZNICA, ki jo morajo imeti tekmovalci
s seboj.
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2 NAVODILA ZA IZVEDBO POKALNIH TEKMOVANJ V LETU
2017
2.1 POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA

I.
V letu 2017 bo v Republiki Sloveniji izvedeno 6 (šest) pokalnih gasilskih tekmovanj
v spajanju sesalnega voda za Pokal Gasilske zveze Slovenije v kategorijah članov A
in članic A in v naslednji tekmovalni disciplini:
VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA
(Knjižica Pravila Gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 214).

II.
Tekmovanja bodo izvedena v organizaciji naslednjih prostovoljnih gasilskih društvih
in terminih:
Z.št.

Organizator

Termin

1
2
3
4
5
6

III.
Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju za Pokal
Gasilske zveze Slovenije, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo Slovenije do roka,
navedenega v razpisu.
Prijavljene tekmovalne enote se morajo nato prijaviti tudi vsakemu organizatorju
pokalnega tekmovanja v razpisanem roku organizatorja posameznega pokalnega
tekmovanja.
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Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD.
Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno
tekmovalno enoto.
Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.

IV.
PGD - prijavitelj tekmovalne enote na pokalno tekmovanje je dolžan poravnati
Gasilski zvezi Slovenije znesek 100,00 EUR, v kolikor:
-

neudeležbo v ciklusih pokalnih tekmovanj GZS ne odpove vsaj 5 (pet)
koledarskih dni pred prvim pokalnim tekmovanjem v ciklusu;

-

neudeležbo že prijavljene tekmovalne enote na posamezno pokalno
tekmovanje ne odpove vsaj do ure začetka tekmovanja;

-

se tekmovalna enota ne udeleži vsaj 2 (dveh) pokalnih tekmovanj v ciklusu.

Dokler PGD ne poravna nastalih obveznosti do GZS, se ne more prijaviti na aktivnosti
v organizaciji GZS.

V.
Organizator je dolžan organizirati pokalno gasilsko tekmovanje za Pokal Gasilske
zveze Slovenije v skladu s Pravili gasilske službe, Pravili gasilske službe prostovoljnih
gasilcev in Navodili za izvedbo pokalnega tekmovanja.

VI.
Predsednika ocenjevalnih komisij in sodnika št. 1 za obe progi vaje v spajanju
sesalnega voda za pokalna tekmovanja imenuje Gasilska zveza Slovenije.
Ostale člane ocenjevalnih komisij in tekmovalni odbor pa predlaga organizator
tekmovanja po predhodnem soglasju regijskega poveljnika.
Organizator mora na Gasilsko zvezo Slovenije poslati spisek sodnikov, ki bodo sodili
na pokalnih tekmovanjih v skladu z razpisom.
Gasilska zveza Slovenije zagotovi merilno tehniko in računalniško opremo ter enega
operaterja, enega operaterja pa zagotovi organizator.
Organizator pokalnega gasilskega tekmovanja mora pisno sporočiti Gasilski zvezi
Slovenije točen datum in čas izvedbe pokalnega gasilskega tekmovanja ter pridobiti
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soglasje poveljnika Gasilske zveze Slovenije za tekmovalni odbor in ocenjevalne
komisije, ki bodo sodile na razpisanem pokalnem gasilskem tekmovanju.

VII.
Organizator pokalnega tekmovanja mora postaviti rok za prijave tekmovalnih enot
za posamezno pokalno tekmovanje toliko prej, da se lahko pravočasno izdela urnik
tekmovanja.

VIII.
Na pokalnem gasilskem tekmovanju lahko sodelujejo razen tekmovalnih enot, ki so
se prijavile za pokalno tekmovanje pri Gasilski zvezi Slovenije, tudi vse tekmovalne
enote, ki se po razpisu tekmovanja pravočasno prijavijo organizatorju posameznega
tekmovanja, vendar se le-te v lestvici pokalnega tekmovanja za Pokal Gasilske zveze
Slovenije ne upoštevajo.

IX.
Na posameznih pokalnih tekmovanjih se bo tekmovalo po sistemu izpadanja, na
dveh vzporednih progah. Žreb parov se bo izvedel na Gasilski zvezi Slovenije na
četrtek pred vsakim pokalnim tekmovanjem.
V primeru neudeležbe že prijavljenih tekmovalnih enot, se bo za enote, ki bodo
zaradi tega ostale brez para, pred samim tekmovanjem izvedel ponovni žreb parov.

X.
Start bo za obe vzporedni progi skupen, povelje za start: »Enote, pripravite se;
Pozor, zdaj!« je izdano preko ozvočenja. Povelje za start je objavljeno na spletni
strani www.gasilec.net
Čas za pripravo enot je v vseh krogih 1 (eno) minuto.

XI.
Vsaka enota dela vajo dvakrat (enkrat na eni progi, drugič na drugi). Upošteva se
najboljši rezultat vaje.
Enota z boljšim rezultatom se direktno uvrsti v naslednji krog tekmovanja. Določeno
število enot (odvisno od števila prijavljenih enot) se uvrsti v naslednji krog tudi po
času. Srečni poraženci za naslednji krog se določijo glede na izhodišče finala v
katerem nastopata dve enoti (izhodišče 16, 8, 4, 2). Srečni poraženci se lahko tudi
ponovijo, da dobimo potrebno izhodišče. V primeru, da je v prvem krogu neparno
število enot, enota brez para ravno tako izvede dve vaji, za nadaljevalno tekmovanje
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se upošteva čas vaje. V primeru enakega najboljšega časa, se upošteva druga vaja.
Ta enota se uvrsti v 2. krog. V vsakem naslednjem krogu se pomerita enota z
najboljšim časom in enota z najslabšim časom (v primeru deset enot: 1. in 10., 2.
in 9., 3. in 8.,…).
ŠTEVILO KROGOV IN ŠTEVILO UDELEŽENCEV PO ČASU ZA VSAK NADALJNJI KROG
1.
krog

2.
krog

3.
krog

4.
krog

št.
enot

5. krog

6. krog

7. krog

8. krog

1. pol
finale

2. pol finale

za 3. in 4.
mesto

za 1. in 2.
mesto

3

tekmuje vsaka enota z vsako, dve z najboljšima časoma gresta v finale

2

4

enoti z najboljšima časoma gresta v finale, ostali za tretje
in četrto mesto

2

2

6

3+1

2

2

2

2

8

4+2

3+1

2

2

2

2

10

5+3

4

2

2

2

2

12

6+2

4

2

2

2

2

14

7+1

4

2

2

2

2

16

8+4

6+2

4

2

2

2

2

18

9+7

8

4

2

2

2

2

20

10+6

8

4

2

2

2

2

22

11+5

8

4

2

2

2

2

24

12+4

8

4

2

2

2

2

26

13+3

8

4

2

2

2

2

28

14+2

8

4

2

2

2

2

30

15+1

8

4

2

2

2

2

32

16+8

12+4

8

4

2

2

2

2

34

17+7

12+4

8

4

2

2

2

2

36

18+6

12+4

8

4

2

2

2

2

38

19+5

12+4

8

4

2

2

2

2

9

40

20+12

16

8

4

2

2

2

2

42

21+11

16

8

4

2

2

2

2

44

22+10

16

8

4

2

2

2

2

46

23+9

16

8

4

2

2

2

2

48

24+8

16

8

4

2

2

2

2

50

25+7

16

8

4

2

2

2

2

V primeru večjega števila tekmovalnih enot se tabela smiselno nadaljuje.
Tekmovalne enote v posamezni kategoriji dobijo na vsakem pokalnem tekmovanju
naslednje število točk:
Vsaka enota že ob prvem nastopu prejme 1 točko. Za uvrstitev v vsak naslednji krog
tekmovanja prejme enota zopet po 1 točko. Zmagovalna enota na vsakem
tekmovanju dodatno prejme še 3 točke, drugo uvrščena enota dodatni 2 točki, tretje
uvrščena enota pa dodatno 1 točko.
V kolikor se na prvo, drugo ali tretje mesto na posameznem tekmovanju uvrsti
tekmovalna enota, ki ne sodeluje v pokalnem tekmovanju GZS, ravno tako prejme
dodatne točke.

XII.
Na vsakem pokalnem tekmovanju se mora najboljših 8 (osem) tekmovalnih enot iz
vsake kategorije udeležiti zaključka tekmovanja. Na zaključkih tekmovanj morajo
biti tekmovalne enote postrojene z vsemi tekmovalci in z vso opremo, v kateri so
tekmovali (brez tekmovalnih oznak). Organizator je dolžan organizirati zaključek
tekmovanja in razglasitev rezultatov najpozneje 1 (eno) uro po nastopu zadnje
tekmovalne enote.
Tekmovalne enote, ki se uvrstijo na prva tri mesta na posameznem ali zaključnem
pokalnem tekmovanju morajo biti prisotne na zaključnih slovesnostih pokalnih
tekmovanj, sicer ne dobijo pokalov, medalj in nagrad.

XIII.
Tekmovalne enote, ki se ne bodo udeležile zaključka posameznega pokalnega
tekmovanja in razglasitve rezultatov tako, kot je opisano v točki XII., ne bodo smele
nastopiti na naslednjem razpisanem pokalnem tekmovanju za Pokal Gasilske zveze
Slovenije, črta pa se jim tudi uvrstitev na tekmovanju, na katerem se niso udeležili
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zaključka. Evidenco o nastopajočih tekmovalnih enotah in o tekmovalnih enotah, ki
so se udeležile zaključka tekmovanja preda organizator pooblaščenemu nadzorniku
tekmovanja.

XIV.
Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati
vseh izvedenih tekmovanj minus rezultat najslabšega pokalnega tekmovanja.
Tekmovalna enota, ki zbere največje število točk, postane zmagovalec ciklusa
Pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije. Ob enakem številu točk na
zaključku tekmovanja, je zmagovalec tista tekmovalna enota, ki ima več boljših
uvrstitev v celotnem ciklusu pokalnega tekmovanja.

XV.
Na zaključnem pokalnem gasilskem tekmovanju prejme zmagovalna tekmovalna
enota celotnega ciklusa prehodni pokal. Prve tri tekmovalne enote v skupnem
seštevku prejmejo pokale in medalje Gasilske zveze Slovenije, druge tekmovalne
enote, ki so sodelovale najmanj na polovici razpisanih pokalnih tekmovanj, pa
prejmejo diplome.
Prehodni pokal prejme tekmovalna enota v trajno last, če ga osvoji trikrat
zaporedoma, ali petkrat v presledkih.

XVI.
Na vsakem pokalnem gasilskem tekmovanju mora biti prisoten pooblaščeni
nadzornik tekmovanja, ki ga za nadzor pooblasti poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Nadzornik tekmovanja mora v dveh dneh od dneva tekmovanja poslati na Gasilsko
zvezo Slovenije pisno poročilo o organizaciji tekmovanja ter oceno organizatorja, ki
jo pripravi na podlagi točkovnika.

XVII.
Gasilska zveza Slovenije bo zbirala rezultate tekmovalnih enot na posameznih
pokalnih tekmovanjih in izdala zaključno poročilo o pokalnih gasilskih tekmovanjih.
Dokončno lestvico doseženih rezultatov in končnega zmagovalca razglasi Gasilska
zveza Slovenije na zaključnem pokalnem gasilskem tekmovanju.
Ob enakem številu točk na zaključku tekmovanja je zmagovalec tista tekmovalna
enota, ki ima več boljših uvrstitev v celotnem ciklusu pokalnega tekmovanja.
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XVIII.
Gasilska zveza Slovenije bo na podlagi ocen nadzornikov in tekmovalnih enot
izdelala skupno oceno organizatorjev pokalnih tekmovanj. Nadzorniki in tekmovalne
enote so dolžni izdelati oceno posameznega organizatorja na podlagi točkovnikov
do roka, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Pri skupni oceni se upošteva ocena
nadzornika in tekmovalne enote v razmerju 60:40.
Gasilska zveza Slovenije izdela končno lestvico ocen organizatorjev, ki jo predstavi
organizatorjem in tekmovalnim enotam.
Ocena je podlaga za določitev organizatorja v naslednjem letu. Nov potencialni
organizator mora imeti ustrezne pogoje za izvedbo tekmovanja.
Gasilska zveza Slovenije sofinancira organizacijo pokalnih tekmovanj skladno s
sprejetim programom dela.

XIX.
Zaradi neprimernega vedenja tekmovalne enote, posameznega tekmovalca ali
vodstva tekmovalne enote, na pisni predlog organizatorja ali pooblaščenega
nadzornika tekmovanja, lahko poveljnik Gasilske zveze Slovenije tekmovalno enoto
izključi iz nadaljnjega pokalnega tekmovanja. Prav tako lahko poveljnik Gasilske
zveze Slovenije poda predlog Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije za prepoved
nastopanja tekmovalne enote na drugih tekmovanjih v organizaciji ali s soglasjem
Gasilske zveze Slovenije.
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2.2 POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV A, ČLANIC A, ČLANOV B
IN ČLANIC B

I.
V letu 2017 bo v Republiki Sloveniji izvedeno 6 (šest) pokalnih gasilskih tekmovanj
za Pokal Gasilske zveze Slovenije v kategorijah članov A, članov B in članic A in
članic B in v naslednjih tekmovalnih disciplinah:
1. VAJA Z MOTORNO BRIZGALNO
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013, str. 112)
2. ŠTAFETA NA 400 M Z OVIRAMI ZA ČLANE IN ČLANICE
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013, str. 163).
Štafeta se izvede brez ovir s prenosom ročnika.

II.
Tekmovanja bodo izvedena v organizaciji naslednjih prostovoljnih gasilskih društev
in terminih:
Z.št.

Organizator

Termin

1
2
3
4
5
6

III.
Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju za Pokal
Gasilske zveze Slovenije, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo Slovenije do roka,
navedenega v razpisu.
Prijavljene tekmovalne enote se morajo nato prijaviti tudi vsakemu organizatorju
pokalnega tekmovanja v razpisanem roku organizatorja posameznega pokalnega
tekmovanja.
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Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD.
Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno
tekmovalno enoto.
Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.

IV.
PGD - prijavitelj tekmovalne enote na pokalno tekmovanje je dolžan poravnati
Gasilski zvezi Slovenije znesek 100,00 EUR, v kolikor:
-

neudeležbo v ciklusih pokalnih tekmovanj GZS ne odpove vsaj 5 (pet)
koledarskih dni pred prvim pokalnim tekmovanjem v ciklusu;

-

neudeležbo že prijavljene tekmovalne enote na posamezno pokalno
tekmovanje ne odpove vsaj do ure začetka tekmovanja;

-

se tekmovalna enota ne udeleži vsaj 2 (dveh) pokalnih tekmovanj v ciklusu.

Dokler PGD ne poravna nastalih obveznosti do GZS, se ne more prijaviti na aktivnosti
v organizaciji Gasilske zveze Slovenije.

V.
Organizator je dolžan organizirati pokalno gasilsko tekmovanje za Pokal Gasilske
zveze Slovenije v skladu s Pravili gasilske službe, Pravili gasilske službe prostovoljnih
gasilcev, Pravili gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin in Navodili za
izvedbo pokalnega tekmovanja.
Za izvedbo vaje z MB mora organizator priskrbeti tepih (preproga, »umetna trava«).
Dimenzija tepiha je 4 x 9 m, na katerem je zarisan prostor, v katerem morajo biti
tekmovalci pred izvedbo vaje postrojeni. Na tepihu je postavljeno orodje in se izvaja
spajanje sesalnih cevi. Skica tepiha je objavljena v knjižici Pravila gasilskih in
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin.

VI.
Predsednike ocenjevalnih komisij in sodnike št. 3 za vajo z MB za pokalna
tekmovanja članov in članic imenuje Gasilska zveza Slovenije.
Ostale člane ocenjevalnih komisij in tekmovalni odbor pa predlaga organizator
tekmovanja po predhodnem soglasju regijskega poveljnika.
Organizator mora na Gasilsko zvezo Slovenije poslati spisek sodnikov, ki bodo sodili
na pokalnih tekmovanjih do roka v razpisu.
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Organizator pokalnega gasilskega tekmovanja mora pisno sporočiti Gasilski zvezi
Slovenije točen datum in čas izvedbe pokalnega gasilskega tekmovanja ter pridobiti
soglasje poveljnika Gasilske zveze Slovenije za tekmovalni odbor in ocenjevalne
komisije, ki bodo sodile na razpisanem pokalnem gasilskem tekmovanju.

VII.
Organizator pokalnega tekmovanja mora postaviti rok za prijave tekmovalnih enot
za pokalno tekmovanje toliko prej, da lahko pravočasno izdela urnik tekmovanja in
ga pošlje prijavljenim tekmovalnim enotam.

VIII.
Tekmovalne enote, ki se bodo prijavile pri Gasilski zvezi Slovenije za sodelovanje v
ciklusu pokalnega tekmovanja članov in članic za Pokal Gasilske zveze Slovenije,
razvrsti organizator tekmovanja v obratnem vrstnem redu od trenutne uvrstitve v
pokalnem tekmovanju (prva tekmovalna enota v trenutni razvrstitvi v pokalnem
tekmovanju nastopa kot zadnja).

IX.
Na pokalnem gasilskem tekmovanju lahko sodelujejo razen tekmovalnih enot, ki so
se prijavile za pokalno tekmovanje pri Gasilski zvezi Slovenije, tudi vse tekmovalne
enote, ki se po razpisu tekmovanja pravočasno prijavijo organizatorju posameznega
tekmovanja, vendar se le-te v lestvici pokalnega tekmovanja za Pokal Gasilske zveze
Slovenije ne upoštevajo.

X.
Tekmovalne enote, ki sodelujejo na pokalnih tekmovanjih, se morajo udeležiti
zaključka tekmovanja in razglasitve rezultatov. Na zaključku tekmovanja morajo biti
tekmovalne enote postrojene z vsemi tekmovalci in z vso opremo, v kateri so
tekmovali (brez tekmovalnih oznak). Organizator je dolžan organizirati zaključek
tekmovanja in razglasitev rezultatov najpozneje eno uro po nastopu zadnje
tekmovalne enote.
Tekmovalne enote, ki se uvrstijo na prva tri mesta na posameznem ali zaključnem
pokalnem tekmovanju morajo biti prisotne na zaključnih slovesnostih pokalnih
tekmovanj, sicer ne dobijo pokalov, medalj in nagrad.

XI.
Tekmovalne enote, ki se ne bodo udeležile zaključka posameznega pokalnega
tekmovanja in razglasitve rezultatov tako, kot je opisano v točki X., ne bodo smele
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nastopiti na naslednjem razpisanem pokalnem tekmovanju za Pokal Gasilske zveze
Slovenije, črta pa se jim tudi uvrstitev na tekmovanju, na katerem se niso udeležili
zaključka. Evidenco o nastopajočih tekmovalnih enotah in o tekmovalnih enotah, ki
so se udeležile zaključka tekmovanja preda organizator pooblaščenemu nadzorniku
tekmovanja.

XII.
Tekmovalne enote dobijo na posameznem tekmovanju toliko točk, kolikor znaša
njihovo končno število doseženih točk.

XIII.
Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati
vseh izvedenih tekmovanj minus 1 (eden) najslabši rezultat v ciklusu pokalnih
tekmovanj. Tekmovalna enota, ki zbere največje število točk, postane zmagovalec
ciklusa Pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije. Ob enakem številu točk na
zaključku tekmovanja, je zmagovalec tista tekmovalna enota, ki ima več boljših
uvrstitev v celotnem ciklusu pokalnega tekmovanja.

XIV.
Na zaključnem pokalnem gasilskem tekmovanju prejme zmagovalna tekmovalna
enota celotnega ciklusa prehodni pokal. Prve tri tekmovalne enote v skupnem
seštevku prejmejo pokale in medalje Gasilske zveze Slovenije, druge tekmovalne
enote, ki so sodelovale najmanj na polovici razpisanih pokalnih tekmovanj, pa
prejmejo diplome.
Prehodni pokal prejme tekmovalna enota v trajno last, če ga osvoji trikrat
zaporedoma, ali petkrat v presledkih.

XV.
Prve tri tekmovalne enote, ki v štiriletnem tekmovalnem obdobju med obema
državnima tekmovanjema, ki se izvajata po programu CTIF (2016, 2017, 2018,
2019), dosežejo najboljši skupni rezultat (seštevek končnih točk posameznih let), se
uvrstijo na državno gasilsko tekmovanje, ki bo spomladi 2020, ne glede na njihovo
uvrstitev na izbirnih tekmovanjih.
Prav tako pa imajo pravico do udeležbe na izbirnem tekmovanju za udeležbo na
gasilski olimpijadi, ki bo spomladi 2021, prve tri tekmovalne enote, ki so na pokalnih
tekmovanjih v štiriletnem obdobju med olimpijadama (2017, 2018, 2019, 2020)
dosegle najboljši rezultat (seštevek končnih točk posameznih let).
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XVI.
Na vsakem pokalnem gasilskem tekmovanju mora biti prisoten pooblaščeni
nadzornik tekmovanja, ki ga za nadzor pooblasti poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Nadzornik tekmovanja mora v dveh dneh od dneva tekmovanja poslati na Gasilsko
zvezo Slovenije pisno poročilo o organizaciji tekmovanja ter oceno organizatorja, ki
jo pripravi na podlagi točkovnika.

XVII.
Gasilska zveza Slovenije bo zbirala rezultate tekmovalnih enot na posameznih
pokalnih tekmovanjih in izdala zaključno poročilo o pokalnih gasilskih tekmovanjih.
Dokončno lestvico doseženih rezultatov in končnega zmagovalca razglasi Gasilska
zveza Slovenije na zaključnem pokalnem gasilskem tekmovanju.

XVIII.
Gasilska zveza Slovenije bo na podlagi ocen nadzornikov in tekmovalnih enot
izdelala skupno oceno organizatorjev pokalnih tekmovanj. Nadzorniki in tekmovalne
enote so dolžni izdelati oceno posameznega organizatorja na podlagi točkovnikov
do roka, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Pri skupni oceni se upošteva ocena
nadzornika in tekmovalne enote v razmerju 60:40.
Gasilska zveza Slovenije izdela končno lestvico ocen organizatorjev, ki jo predstavi
organizatorjem in tekmovalnim enotam.
Ocena je podlaga za določitev organizatorja v naslednjem letu. Nov potencialni
organizator mora imeti ustrezne pogoje za izvedbo tekmovanja.
Gasilska zveza Slovenije sofinancira organizacijo pokalnih tekmovanj skladno s
sprejetim programom dela.

XIX.
Zaradi neprimernega vedenja tekmovalne enote, posameznega tekmovalca ali
vodstva tekmovalne enote, na pisni predlog organizatorja ali pooblaščenega
nadzornika tekmovanja, lahko poveljnik Gasilske zveze Slovenije tekmovalno enoto
izključi iz nadaljnjega pokalnega tekmovanja. Prav tako lahko poveljnik Gasilske
zveze Slovenije poda predlog Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije za prepoved
nastopanja tekmovalne enote na drugih tekmovanjih v organizaciji ali s soglasjem
Gasilske zveze Slovenije.
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2.3 POKALNO GASILSKO
STAREJŠIH GASILK

TEKMOVANJE

STAREJŠIH

GASILCEV

IN

I.
V letu 2017 bo v Republiki Sloveniji izvedeno 7 (sedem) gasilskih tekmovanj za Pokal
Gasilske zveze Slovenije v kategorijah starejših gasilcev in starejših gasilk v
naslednjih tekmovalnih disciplinah:
1. VAJA S HIDRANTOM – 7 tekmovalcev
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013, str. 248)
2. VAJA RAZNOTEROSTI – 7 tekmovalcev
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin 2013, str. 268)

II.
Tekmovanja bodo izvedena v organizaciji naslednjih prostovoljnih gasilskih društev
in terminih:
Z.št.

Organizator

Termin

1
2
3
4
5
6
7

III.
Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju za Pokal
Gasilske zveze Slovenije, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo Slovenije do roka,
navedenega v razpisu.
Prijavljene tekmovalne enote se morajo nato prijaviti tudi vsakemu organizatorju
pokalnega tekmovanja v razpisanem roku organizatorja posameznega pokalnega
tekmovanja.
18

Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD.
Tekmovalec lahko nastopi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno
tekmovalno enoto.
Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.

IV.
PGD - prijavitelj tekmovalne enote na pokalno tekmovanje je dolžan poravnati
Gasilski zvezi Slovenije znesek 100,00 EUR, v kolikor:
-

neudeležbo v ciklusih pokalnih tekmovanj GZSne odpove vsaj 5 (pet)
koledarskih dni pred prvim pokalnim tekmovanjem v ciklusu;

-

neudeležbo že prijavljene tekmovalne enote na posamezno pokalno
tekmovanje ne odpove vsaj do ure začetka tekmovanja;

-

se tekmovalna enota ne udeleži vsaj 2 (dveh) pokalnih tekmovanj v ciklusu.

Dokler PGD ne poravna nastalih obveznosti do GZS, se ne more prijaviti na aktivnosti
v organizaciji Gasilske zveze Slovenije

V.
Organizator je dolžan organizirati pokalno gasilsko tekmovanje za Pokal Gasilske
zveze Slovenije v skladu s Pravili gasilske službe, Pravili gasilske službe prostovoljnih
gasilcev, Pravili gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin in Navodili za
izvedbo pokalnega tekmovanja.

VI.
Predsednike ocenjevalnih komisij za vajo s hidrantom in vajo raznoterosti za pokalna
tekmovanja starejših gasilcev in gasilk imenuje Gasilska zveza Slovenije.
Ostale člane ocenjevalnih komisij in tekmovalni odbor pa predlaga organizator
tekmovanja po predhodnem soglasju regijskega poveljnika.
Organizator mora na Gasilsko zvezo Slovenije poslati spisek sodnikov, ki bodo sodili
na pokalnih tekmovanjih, do roka v razpisu.
Organizator pokalnega gasilskega tekmovanja mora pisno sporočiti Gasilski zvezi
Slovenije točen datum in čas izvedbe pokalnega gasilskega tekmovanja ter pridobiti
soglasje poveljnika Gasilske zveze Slovenije za tekmovalni odbor in ocenjevalne
komisije, ki bodo sodile na razpisanem pokalnem gasilskem tekmovanju starejših
gasilcev.
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VII.
Organizator pokalnega tekmovanja mora postaviti rok za prijave tekmovalnih enot
za pokalno tekmovanje toliko prej, da lahko pravočasno izdela urnik tekmovanja in
ga pošlje prijavljenim tekmovalnim enotam.

VIII.
Tekmovalne enote, ki se bodo prijavile pri Gasilski zvezi Slovenije za sodelovanje v
ciklusu pokalnega tekmovanja za Pokal Gasilske zveze Slovenije, razvrsti organizator
tekmovanja v obratnem vrstnem redu od trenutne uvrstitve v pokalnem tekmovanju
(prva tekmovalna enota v trenutni razvrstitvi v pokalnem tekmovanju nastopa kot
zadnja).

IX.
Na pokalnem gasilskem tekmovanju lahko sodelujejo razen tekmovalnih enot, ki so
se prijavile za pokalno tekmovanje pri Gasilski zvezi Slovenije, tudi vse tekmovalne
enote, ki se po razpisu tekmovanja pravočasno prijavijo organizatorju posameznega
tekmovanja, vendar se le-te v lestvici pokalnega tekmovanja za Pokal Gasilske zveze
Slovenije ne upoštevajo.

X.
Tekmovalne enote, ki sodelujejo na pokalnih tekmovanjih, se morajo udeležiti
zaključka tekmovanja in razglasitve rezultatov. Na zaključku tekmovanja morajo biti
tekmovalne enote postrojene z vsemi tekmovalci in z vso opremo, v kateri so
tekmovali (brez tekmovalnih oznak). Organizator je dolžan organizirati zaključek
pokalnega tekmovanja in razglasitev rezultatov eno uro po nastopu zadnje
tekmovalne enote.
Tekmovalne enote, ki se uvrstijo na prva tri mesta na posameznem ali zaključnem
pokalnem tekmovanju morajo biti prisotne na zaključnih slovesnostih pokalnih
tekmovanj, sicer ne dobijo pokalov, medalj in nagrad.

XI.
Tekmovalne enote, ki se ne bodo udeležile zaključka posameznega pokalnega
tekmovanja in razglasitve rezultatov tako, kot je opisano v točki X., ne bodo smele
nastopiti na naslednjem razpisanem pokalnem tekmovanju za Pokal Gasilske zveze
Slovenije, črtajo pa se jim tudi točke dosežene na tem tekmovanju. Evidenco o
nastopajočih tekmovalnih enotah in o tekmovalnih enotah, ki so se udeležile
zaključka tekmovanja preda organizator pooblaščenemu nadzorniku tekmovanja.
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XII.
Tekmovalne enote dobijo na posameznem tekmovanju toliko točk, kolikor znaša
njihovo končno število doseženih točk.

XIII.
Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati
vseh izvedenih tekmovanj minus 2 (dva) najslabša rezultata v ciklusu pokalnih
tekmovanj. Tekmovalna enota, ki zbere največje število točk, postane zmagovalec
ciklusa Pokalnega tekmovanja Gasilske zveze Slovenije. Ob enakem številu točk na
zaključku tekmovanja, je zmagovalec tista tekmovalna enota, ki ima več boljših
uvrstitev v celotnem ciklusu pokalnega tekmovanja.

XIV.
Na zaključnem pokalnem gasilskem tekmovanju prejme zmagovalna tekmovalna
enota celotnega ciklusa prehodni pokal. Prve tri tekmovalne enote v skupnem
seštevku prejmejo pokale in medalje Gasilske zveze Slovenije, ostale tekmovalne
enote, ki so sodelovale najmanj na polovici razpisanih pokalnih tekmovanjih Gasilske
zveze Slovenije, pa prejmejo diplome.
Prehodni pokal prejme tekmovalna enota v trajno last, če ga osvoji trikrat
zaporedoma, ali petkrat v presledkih.

XV.
Prve tri tekmovalne enote, ki v štiriletnem tekmovalnem obdobju med obema
državnima tekmovanjema (2016, 2017, 2018, 2019), dosežejo najboljši skupni
rezultat (seštevek končnih točk posameznih let), se uvrstijo na državno gasilsko
tekmovanje leta 2020, ne glede na njihovo uvrstitev na izbirnih tekmovanjih.

XVI.
Na vsakem pokalnem gasilskem tekmovanju mora biti prisoten pooblaščeni
nadzornik tekmovanja, ki ga za nadzor pooblasti poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Na pokalnem tekmovanju starejših gasilcev in starejših gasilk mora biti prisoten tudi
član Sveta veteranov Gasilske zveze Slovenije.
Nadzornik tekmovanja mora v dveh dneh od dneva tekmovanja poslati na Gasilsko
zvezo Slovenije pisno poročilo o organizaciji tekmovanja ter oceno organizatorja, ki
jo pripravi na podlagi točkovnika.
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XVII.
Gasilska zveza Slovenije bo zbirala rezultate tekmovalnih enot na posameznih
pokalnih tekmovanjih in izdala zaključno poročilo o pokalnih gasilskih tekmovanjih.
Dokončno lestvico doseženih rezultatov in končnega zmagovalca razglasi Gasilska
zveza Slovenije na zaključnem pokalnem gasilskem tekmovanju.

XVIII.
Gasilska zveza Slovenije bo na podlagi ocen nadzornikov in tekmovalnih enot
izdelala skupno oceno organizatorjev pokalnih tekmovanj. Nadzorniki in tekmovalne
enote so dolžni izdelati oceno posameznega organizatorja na podlagi točkovnikov
do roka, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Pri skupni oceni se upošteva ocena
nadzornika in tekmovalne enote v razmerju 60:40.
Gasilska zveza Slovenije izdela končno lestvico ocen organizatorjev, ki jo predstavi
organizatorjem in tekmovalnim enotam.
Ocena je podlaga za določitev organizatorja v naslednjem letu. Nov potencialni
organizator mora imeti ustrezne pogoje za izvedbo tekmovanja.
Gasilska zveza Slovenije sofinancira organizacijo pokalnih tekmovanj skladno s
sprejetim programom dela.

XIX.
Zaradi neprimernega vedenja tekmovalne enote, posameznega tekmovalca ali
vodstva tekmovalne enote, na pisni predlog organizatorja ali pooblaščenega
nadzornika tekmovanja, lahko poveljnik Gasilske zveze Slovenije tekmovalno enoto
izključi iz nadaljnjega pokalnega tekmovanja. Prav tako lahko poveljnik Gasilske
zveze Slovenije poda predlog Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije za prepoved
nastopanja tekmovalne enote na drugih tekmovanjih v organizaciji ali s soglasjem
Gasilske zveze Slovenije.
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2.4 POKALNO TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC - FIRE COMBAT

I.
V letu 2017 bo v Republiki Sloveniji izvedeno 7 (sedem) pokalnih tekmovanj gasilskih
dvojic (Fire combat) za Pokal Gasilske zveze Slovenije.

II.
Organizatorji so lahko PGD, občinska poveljstva ali gasilske zveze, vendar največ 1
(eden) organizator iz posameznega občinskega poveljstva. Prijave morajo biti
usklajene na nivoju gasilske zveze.
Organizator mora imeti na pokalno tekmovanje prijavljeno tudi svojo tekmovalno
enoto.

III.
Pokalna tekmovanja GZS bodo izvedena v organizaciji naslednjih prostovoljnih
gasilskih društvih in v terminih:
Z.št.

Organizator

Termin

Dan

1
2
3
4
5

IV.
V letu 2017 bo pokalno tekmovanje GZS potekalo v kategorijah članov A, članov B,
članic ter mešanih ekip (člani/članice), če se bo v posameznih kategorijah prijavilo
dovolj tekmovalnih ekip v skladu z razpisom.

V.
Organizator je dolžan organizirati pokalno tekmovanje GZS v skladu Pravilih gasilske
službe, Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, Pravilih tekmovanja gasilskih
dvojic - Fire Combat ter navodilih za izvedbo pokalnih tekmovanj gasilskih dvojic Fire Combat.
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VI.
Organizator mora razpis za posamezno pokalno tekmovanje najmanj 20 (dvajset)
dni pred tekmovanjem poslati na Gasilsko zvezo Slovenije, ki ga nato objavi na
spletni strani.

VII.
Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju za Pokal
Gasilske zveze Slovenije, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo Slovenije do roka,
navedenega v razpisu, to je 15.4.2017.
Prijavljene tekmovalne enote se morajo nato prijaviti tudi vsakemu organizatorju
pokalnega tekmovanja v razpisanem roku organizatorja posameznega pokalnega
tekmovanja. Rok za prijave tekmovalnih ekip na posamezno pokalno tekmovanje je
5 (pet) dni pred posameznim pokalnim tekmovanjem.
Na posameznem pokalnem gasilskem tekmovanju lahko sodelujejo razen
tekmovalnih ekip, ki so se prijavile za pokalno tekmovanje pri Gasilski zvezi
Slovenije, tudi tekmovalne ekipe, ki se po razpisu tekmovanja pravočasno prijavijo
organizatorju posameznega tekmovanja, vendar se le-te v lestvici pokalnega
tekmovanja za Pokal Gasilske zveze Slovenije ne upoštevajo.
Organizator mora v tem primeru voditi dvojno obračunavanje rezultatov in sicer
ločeno obračun rezultatov sodelujočih ekip, ki tekmujejo za pokalno tekmovanje
GZS in ločeno obračun rezultatov vseh sodelujočih ekip na posameznem
tekmovanju.
Ob zaključku posameznega tekmovanja se razglasijo rezultati vseh nastopajočih
ekip.
Prednost pri prijavi na posamezno pokalno tekmovanje imajo ekipe, ki so se v skladu
z razpisom pokalnega tekmovanja GZS prijavile v ciklus pokalnih tekmovanj GZS, ob
upoštevanju rokov za prijavo pri posameznem organizatorju. V nasprotnem primeru
lahko organizator zavrne prijavo.
Ekipe, ki so se predhodno prijavile za nastop na pokalnem tekmovanju GZS, se
morajo pisno (prijavnica) prijaviti tudi posameznemu organizatorju v skladu z
razpisom posameznega organizatorja.

VIII.
Tekmovalec ali tekmovalka v ciklusu pokalnega tekmovanja GZS lahko nastopi za
dve ekipi, pod pogojem, da je druga ekipa za katero tekmovalec ali tekmovalka
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tekmuje, mešana ekipa (moški/ženska). Tekmovalcu (M) ni dovoljeno tekmovati za
dve moški ekipi (ne glede na kategorijo) in tekmovalki (Ž) za dve ženski ekipi.
V primeru več kot 60 prijavljenih dvojic na posamezni tekmi v takšen primeru
tekmovalec ni možno nastopat dvakrat.

IX.
Urnik tekmovanja mora biti s strani organizatorja izdelan in poslan Gasilski zvezi
Slovenije najmanj 3 (tri) dni pred posameznim tekmovanjem. Ob neupoštevanju
tega roka se ocena organizacije tekmovanja zniža za eno (1) oceno. Tekmovalne
ekipe, ki se bodo prijavile pri Gasilski zvezi Slovenije za sodelovanje v ciklusu
pokalnega tekmovanja, razvrsti organizator tekmovanja v obratnem vrstnem redu
od trenutne uvrstitve v pokalnem tekmovanju (prva tekmovalna ekipa v trenutni
razvrstitvi v pokalnem tekmovanju nastopa kot zadnja). Ne velja za prvo tekmo v
ciklusu tekmovanja za pokal GZS.

X.
Na vseh razpisanih pokalnih gasilskih tekmovanjih za Pokal Gasilske zveze Slovenije
nastopajo tekmovalne ekipe v naslednji tekmovalni disciplini:
Tekmovanje gasilskih dvojic - Fire combat
(Pravila tekmovanja gasilskih dvojic - Fire combat, Gasilska zveza Slovenije,
2016).
-

XI.
Za skupno oceno tekmovalne ekipe v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati
vseh izvedenih tekmovanj minus 1 (eden) najslabši rezultat v ciklusu pokalnih
tekmovanj.

XII.
Tekmovalna ekipa, ki na vseh pokalnih tekmovanjih (ob upoštevanju točke XI teh
navodil) zbere največje število skupnih točk, postane zmagovalec Pokala Gasilske
zveze Slovenije za leto 2017.

XIII.

Ocenjevanje tekmovalnih disciplin za pokal GZS poteka na osnovi točkovanja
pozitivnih točk.
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Tekmovalnim ekipam, razvrščenih po kategorijah, se določi za osnovo pri izračunu
1000 pozitivnih točk.
Od pozitivnih točk se odštejejo negativne točke in tako dobimo končni rezultat.
Negativne točke so:
-

čas, dosežen v sekundah, vsaka sekunda je točka, desetinka sekunde je
desetinka točke in

-

napake, storjene pri izvedbi tekmovalne discipline.

XIV.
V času ciklusa pokalnega tekmovanja GZS se lahko 1 (eden) član ekipe zamenja,
vendar samo s pisnim soglasjem GZS. V tem primeru se ekipa z novim članom
upošteva kot NOVA ekipa v ciklusu tekmovanja za pokal GZS.

XV.
Po uradno objavljenem časovnem razporedu (spletna stran GZS) se časovni
razpored pokalnega tekmovanja NE more več spreminjati, razen s pisnim soglasjem
GZS. Prošnje za prejšnji, kasnejši nastop je potrebno poslati najmanj 5 dni pred
posameznim tekmovanjem na GZS. V primeru zamude na tekmovanje iz objektivnih
razlogov se dvojico uvrsti na konec tekmovanja oziroma prvi možni termin, ki ne
spremeni časovnice ostalih dvojic. Pri določitvi termina sodeluje nadzornik.

XVI.
V primeru prekinitve tekmovanja po Pravilih tekmovanja gasilskih dvojic (točka 1.10.
alineja III pravil tekmovanja gasilskih dvojic) - Fire Combat, se že doseženi rezultati
predhodno nastopajočih ekip ne upoštevajo za pokalno tekmovanje GZS.

XVII.
Organizator posameznega tekmovanja podeli najboljšim tekmovalnim ekipam
pokale in medalje, vsem sodelujočim pa tudi pisna priznanja.

XVIII.
Tekmovalne enote, ki se uvrstijo na prva tri mesta na posameznem ali zaključnem
pokalnem tekmovanju, morajo biti prisotne na zaključnih slovesnostih pokalnih
tekmovanj, sicer ne dobijo pokalov, medalj, priznanj, nagrad, ipd.

XIX.
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Organizator pokalnega tekmovanja mora v 2. (dveh) dneh po zaključku tekmovanja,
poslati na Gasilsko zvezo Slovenije rezultate pokalnega tekmovanja v enotni tabeli.
V kolikor organizator ne upošteva tega roka se ocena organizacije tekmovanja zniža
za eno (1) oceno.
Gasilska zveza Slovenije bo sproti objavljala rezultate pokalnih tekmovanj na spletni
strani in zbirala rezultate tekmovalnih ekip na posameznih pokalnih tekmovanjih ter
izdala zaključno poročilo.
Dokončno lestvico doseženih rezultatov in končnega zmagovalca razglasi Gasilska
zveza Slovenije na zaključnem pokalnem gasilskem tekmovanju.

XX..
Na otvoritvi in zaključku tekmovanja (točka 1.13. alineja V in VI. pravil tekmovanja
gasilskih dvojic), morajo biti tekmovalne ekipe postrojene z vsemi tekmovalci in v
gasilskih delovnih oblekah (pravila gasilske službe). Organizator je dolžan
organizirati zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov v skladu s pravili
tekmovanja gasilskih dvojic.

XXI.
Tekmovalne ekipe, ki se ne bodo udeležile otvoritve in zaključka posameznega
pokalnega tekmovanja in razglasitve rezultatov tako, kot je opisano v točki 1.13.
alineja V. in VI. pravil tekmovanja gasilskih dvojic, ne bodo smele nastopiti na
naslednjem razpisanem pokalnem tekmovanju za Pokal Gasilske zveze Slovenije,
črta pa se jim tudi uvrstitev na tekmovanju, na katerem se niso udeležili otvoritve
oz. zaključka tekmovanja. Evidenco o nastopajočih tekmovalnih ekipah in o
tekmovalnih ekipah, ki so se udeležile otvoritve oz. zaključka tekmovanja preda
organizator pooblaščenemu nadzorniku tekmovanja.
Odsotnost obeh članov ekipe ali samo enega člana, na otvoritvi oz. zaključku
tekmovanja, je opravičljiva samo s predhodnim pisnim dovoljenjem GZS.

XXII.
PGD – prijavitelj na pokalno tekmovanje gasilskih dvojic (Fire Combat) – oziroma
tekmovalca, če sta iz dveh PGD – ima(ta) prepoved sodelovanja v naslednjem
ciklusu pokalnih tekmovanj gasilskih dvojic, v kolikor:

-

neudeležbo v ciklusu pokalnih tekmovanj gasilskih dvojic GZS ne odpove(sta)
vsaj 5 (pet)
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koledarskih dni pred prvim tekmovanjem v ciklusu;
-

neudeležbo že prijavljene dvojice na posamezno pokalno tekmovanje ne
odpove(sta) vsaj do ure začetka tekmovanja;

-

se tekmovalna ekipa ne udeleži vsaj 2 (dveh) pokalnih tekmovanj v ciklusu.

XXIII.
V kolikor po sprejetem sklepu Poveljstva GZS prijavitelj za organizacijo pokalnega
tekmovanja gasilskih dvojic odstopi od organizacije pokalnega tekmovanja lahko
GZS temu kandidatu v prihodnjih letih iz tega razloga ne potrdi organizacijo tega
tekmovanja.

XXIV.
Ocenjevalne liste, kakor tudi vso ostalo dokumentacijo vseh nastopajočih ekip mora
organizator tekmovanja za prehodni pokal GZS v pisni obliki hraniti še najmanj 30
dni po uradnem zaključku tekmovanja (ciklusa) za prehodni pokal GZS.

XXV.
Na zaključnem pokalnem gasilskem tekmovanju prejme tekmovalna ekipa, ki je
zbrala na vseh organiziranih pokalnih tekmovanjih največ točk, prejme prehodni
pokal (ob upoštevanju točke XI teh navodil).
Prve tri tekmovalne ekipe v skupnem seštevku prejmejo pokale in medalje Gasilske
zveze Slovenije, druge tekmovalne ekipe pa prejmejo pisna priznanja.
Prehodni pokal prejme tekmovalna ekipa v trajno last, če ga osvoji trikrat
zaporedoma, ali petkrat v presledkih.

XXVI.
Predsednika ocenjevalne komisije (glavnega sodnika) in sodnika za pregled opreme
(C) za pokalna tekmovanja GZS imenuje Gasilska zveza Slovenije.
Ostale člane ocenjevalnih komisij (sodnik 1 in 2) organizator imenuje iz kvote
(seznama) sodnikov, ki ga pripravi GZS pred začetkom ciklusa pokalnega
tekmovanja GZS.
Vodstvo tekmovanja (tekmovalni odbor) imenuje organizator tekmovanja po
predhodnem soglasju regijskega poveljnika.
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Organizator mora na Gasilsko zvezo Slovenije poslati spisek sodnikov (sodnik 1 in
2), ki bodo sodili na pokalnih tekmovanjih (seznam pripravi GZS) in seznam članov
tekmovalnega odbora, v skladu z razpisom GZS.

XXVII.
Na vsakem pokalnem gasilskem tekmovanju mora biti prisoten pooblaščeni
nadzornik tekmovanja, ki ga za nadzor pooblasti poveljnik Gasilske zveze Slovenije.
Nadzornik tekmovanja mora v 2. (dveh) dneh od dneva tekmovanja poslati na
Gasilsko zvezo Slovenije pisno poročilo o organizaciji tekmovanja.

XXVIII.
Gasilska zveza Slovenije bo na podlagi ocen nadzornikov in tekmovalnih enot
izdelala skupno oceno organizatorjev pokalnih tekmovanj. Nadzorniki in tekmovalne
enote so dolžni izdelati oceno posameznega organizatorja na podlagi točkovnikov
do roka, ki ga določi Gasilska zveza Slovenije. Pri skupni oceni se upošteva ocena
nadzornika in tekmovalne enote v razmerju 60:40.
Gasilska zveza Slovenije izdela končno lestvico ocen organizatorjev, ki jo predstavi
organizatorjem in tekmovalnim enotam.
Ocena je podlaga za določitev organizatorja v naslednjem letu. Nov potencialni
organizator mora imeti ustrezne pogoje za izvedbo tekmovanja.
Gasilska zveza Slovenije sofinancira organizacijo pokalnih tekmovanj skladno s
sprejetim programom dela.

XXIX.
Zaradi neprimernega vedenja tekmovalne ekipe, posameznega tekmovalca ali
vodstva tekmovalne ekipe, na pisni predlog organizatorja ali pooblaščenega
nadzornika tekmovanja, lahko poveljnik Gasilske zveze Slovenije tekmovalno ekipo
izključi iz nadaljnjega pokalnega tekmovanja. Prav tako lahko poveljnik Gasilske
zveze Slovenije poda predlog Poveljstvu Gasilske zveze Slovenije za prepoved
nastopanja tekmovalne ekipe na drugih tekmovanjih v organizaciji ali s soglasjem
Gasilske zveze Slovenije.
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3 RAZPISI ZA ORGANIZATORJE POKALNIH TEKMOVANJ V
LETU 2017

3.1 POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA

Tekmovalna disciplina: VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA
(Knjižica Pravila Gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 214).

Tekmovalni kategoriji: ČLANI, ČLANICE (dodatne točke na leta se ne upoštevajo).

Število tekmovanj: največ 6 (šest).

Termini tekmovanj: od januarja do marca (ob sobotah popoldan).

Rok za prijavo kandidatov: 4.11.2016.
Gasilska zveza Slovenije imenuje za posamezno pokalno tekmovanje:
- predsednika ocenjevalnih komisij
- sodnika št. 1
- operaterja za merilno tehniko in računalniški program
- nadzornika tekmovanja.
Gasilska zveza Slovenije zagotovi merilno tehniko in računalniško opremo ter enega
operaterja, enega operaterja pa zagotovi organizator.
Organizator pokalnega tekmovanja predlaga poleg imenovanih sodnikov s strani
Gasilske zveze Slovenije še tekmovalni odbor in ostale člane ocenjevalnih komisij.
Spisek potrdi regijski poveljnik, dokončno pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Rok za pošiljanje spiskov tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij:
30.12.2016.
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3.2 POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV A, ČLANIC A, ČLANOV B
IN ČLANIC B

Tekmovalni disciplini:
1. VAJA Z MOTORNO BRIZGALNO
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 112)
2. ŠTAFETA NA 400 M Z OVIRAMI ZA ČLANE IN ČLANICE
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 163)
Štafeta se izvede brez ovir s prenosom ročnika.

Tekmovalne kategorije: ČLANI A, ČLANICE A, ČLANI B, ČLANICE B, če se bo v
posameznih kategorijah prijavilo dovolj tekmovalnih enot.

Število tekmovanj: največ 6 (šest).
Termini tekmovanj: od maja do septembra (ob sobotah popoldan).
Rok za prijavo kandidatov: 4.11.2016.
Tekmovanje bo organizirano v moških kategorijah, v katerih se bo prijavilo najmanj
7 (sedem) tekmovalnih enot in v ženskih kategorijah, v katerih se bo prijavilo
najmanj 5 (pet) tekmovalnih enot. V primeru manjšega števila prijavljenih enot, bo
tekmovanje organizirano samo v eni kategoriji članov oziroma članic.
Za izvedbo vaje z MB in štafete je zaželeno, da organizator zagotovi elektronsko
merjenje. V primeru uporabe elektronskega merjenja, mora posamezni organizator
v razpisu tekmovanja obvestiti tekmovalne enote.
Gasilska zveza Slovenije imenuje za posamezno pokalno tekmovanje:
- predsednika ocenjevalne komisije za vajo z motorno brizgalno
- sodnika št. 3 za vajo z motorno brizgalno
- nadzornika tekmovanja.
Organizator pokalnega tekmovanja predlaga poleg imenovanih sodnikov s strani
Gasilske zveze Slovenije še tekmovalni odbor in ostale člane ocenjevalnih komisij.
Spisek potrdi regijski poveljnik, dokončno pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Rok za pošiljanje spiskov tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij: 31.3.2017.
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3.3 POKALNO GASILSKO
STAREJŠIH GASILK

TEKMOVANJE

STAREJŠIH

GASILCEV

IN

Tekmovalni disciplini:
1. VAJA S HIDRANTOM – 7 tekmovalcev
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 248)
2. VAJA RAZNOTEROSTI – 7 tekmovalcev
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013, str. 268)

Tekmovalni kategoriji: STAREJŠI GASILCI, STAREJŠE GASILKE
Število tekmovanj: največ 7 (sedem).
Termini tekmovanj: od maja do septembra (ob sobotah popoldan, izjemoma
ob nedeljah).

Rok za prijavo kandidatov: 4.11.2016.

Gasilska zveza Slovenije imenuje za posamezno pokalno tekmovanje:
- predsednika ocenjevalne komisije za vajo s hidrantom
- predsednika ocenjevalne komisije za vajo raznoterosti
- nadzornika tekmovanja.
Organizator pokalnega tekmovanja predlaga poleg imenovanih sodnikov s strani
Gasilske zveze Slovenije še tekmovalni odbor in ostale člane ocenjevalnih komisij.
Spisek potrdi regijski poveljnik, dokončno pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Rok za pošiljanje spiskov tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij: 31.3.2017.
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3.4 POKALNO TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC - FIRE COMBAT

Tekmovalna disciplina: TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC – FIRE COMBAT
(Pravila tekmovanja gasilskih dvojic, 2016).

Tekmovalne kategorije:
ČLANI A, ČLANI B, ČLANICE, MEŠANO (ČLANI/ČLANICE), če se bo v
posameznih kategorijah prijavilo dovolj tekmovalnih enot.
Tekmovanje bo organizirano v moških kategorijah, v katerih se bo prijavilo najmanj
7 (sedem) ekip; v ženski kategoriji, če se bo prijavilo najmanj 5 (pet) ekip; v
kategoriji mešanih ekip, če se bo prijavilo najmanj 5 (pet) ekip. V primeru manjšega
števila prijavljenih ekip v posameznih kategorijah, v teh kategorijah pokalno
tekmovanje ne bo organizirano.

Število tekmovanj: največ 7 (sedem).
Termini tekmovanj: od maja do oktobra (ob sobotah, izjemoma ob
nedeljah).
Rok za prijavo kandidatov: 4.11.2016.

Gasilska zveza Slovenije imenuje za posamezno pokalno tekmovanje:
- predsednika ocenjevalne komisije
- sodnika za pregled opreme
- nadzornika tekmovanja.
Organizator pokalnega tekmovanja predlaga poleg imenovanih sodnikov s strani
Gasilske zveze Slovenije še tekmovalni odbor in ostale člane ocenjevalnih komisij.
Spisek potrdi regijski poveljnik, dokončno pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Rok za pošiljanje spiskov tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij: 31.3.2017.
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3.5 SPLOŠNO – ZA VSA POKALNA TEKMOVANJA

Pokalna tekmovanja morajo biti izvedena skladno s Pravili gasilske službe, Pravili
gasilske službe prostovoljnih gasilcev, splošnimi pravili iz knjižice Pravila gasilskih in
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, pravili posameznih tekmovalnih disciplin in
navodili za izvedbo posamezne vrste pokalnega tekmovanja.
Organizatorji so lahko PGD, občinska poveljstva ali gasilske zveze, vendar največ 1
(eden) organizator iz posameznega občinskega poveljstva.
Prijave morajo biti usklajene na nivoju gasilske zveze.
Organizator mora imeti na pokalno tekmovanje prijavljeno tudi svojo tekmovalno
enoto.
Kandidat za organizatorja se lahko prijavi za organizacijo več vrst pokalnih
tekmovanj Gasilske zveze Slovenije (pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega
voda, za člane in članice, za starejše gasilce in gasilke, gasilske dvojice).
Izbrani kandidati za eno vrsto pokalnega tekmovanja ne morejo biti več izbrani za
ostale tri vrste pokalnih tekmovanj.
V kolikor se kandidat za organizatorja prijavi na razpis za več vrst pokalnih
tekmovanj, naj napiše prioritetni vrstni red za organizacijo tekmovanja.
Kandidat za organizacijo pokalnega tekmovanja mora v prijavi poleg ostalih
razpisnih pogojev tudi točen naslov lokacije, na kateri ima namen organizirati
tekmovanje. Zaželeno je, da kandidati za organizacijo tekmovanja že ob prijavi
pošljejo fotografijo tekmovalnega prostora.
Organizator mora pokalno tekmovanje voditi preko Vulkana in Programa za gasilska
tekmovanja Gasilske zveze Slovenije (razen pokalno tekmovanje gasilskih dvojic).
V kolikor organizator vzporedno s pokalnim tekmovanjem organizira tudi lokalno
gasilsko tekmovanje (pokalno, memorialno), ga mora organizirati v istih kategorijah,
kot se bo izvajalo pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije.

Za vsako posamezno pokalno tekmovanje določi poveljnik Gasilske zveze Slovenije
nadzornika organizacije tekmovanja. Nadzornik bo na podlagi točkovnika za
ocenjevanje podal oceno organizacije tekmovanja.
Gasilska zveza Slovenije krije stroške:
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-

-

pokalov, medalj, priznanj in nagrad za najboljše tekmovalne enote iz
celotnega ciklusa pokalnega tekmovanja za prehodni pokal in strošek
prehodnega pokala
sodnikov in nadzornikov pokalnih tekmovanj, ki jih imenuje Gasilska zveza
Slovenije.

Gasilska zveza Slovenije tudi sofinancira organizacijo pokalnih tekmovanj skladno s
sprejetim programom dela.
Organizator krije stroške:
- organizacije posameznega pokalnega tekmovanja
- terena
- pokalov in medalj posameznega pokalnega tekmovanja
- tekmovalnega odbora in ostalih sodnikov.
Pred dokončno odločitvijo o organizatorjih pokalnih tekmovanj si bo delovna skupina
nove kandidate za organizatorje tudi ogledala. Predlog delovne skupine bo
obravnavala Komisija za tekmovanja ter pripravila predloge za Poveljstvo Gasilske
zveze Slovenije, ki bo organizatorje tudi potrdilo.

Kandidati za organizacijo posameznega pokalnega tekmovanja za prehodni pokal
Gasilske zveze Slovenije naj pošljejo pisne prijave s predlogom 2 (dveh) možnih
datumov izvedbe tekmovanja (med katerima naj bo vsaj 7 dni razlike) na Gasilsko
zvezo Slovenije najkasneje do rokov, navedenih v razpisu.

Pokalna tekmovanja po tem razpisu ne bodo organizirana v času gasilske olimpijade
in letnih dopustov, od 8.7. do 20.8.2017.

Prijave kandidatov za organizatorja morajo biti podpisane in požigosane tudi s strani
gasilske zveze.
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4 RAZPIS CIKLUSA TEKMOVANJ ZA MEMORIAL MATEVŽA
HACETA 2017 - 2018
V počastitev spomina na dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije,
tovariša MATEVŽA HACETA, razpisujemo tekmovanja občinskih poveljstev,
gasilskih zvez in regij v letu 2017 ter državno gasilsko tekmovanje v letu 2018.
Tekmovanja bodo potekala v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi
disciplinami:
1.
a) pionirji od 7 do 11 let
b) pionirke 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)

2.
a) mladinci od 12 do 16 let
b) mladinke 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)

3.
a) Člani A – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več
b) Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več
c) Člani B – starost vsakega tekmovalca: 30 let in več
d) Članice B – starost vsake tekmovalke: 30 let in več
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e) Poklicni gasilci A
f) Poklicni gasilci B – starost vsakega 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)

4.
a) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
b) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let
-

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

-

vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268)

Tekmovanja na ravni gasilskih zvez in regijska tekmovanja morajo biti opravljena
do 15. oktobra 2017. Državno gasilsko tekmovanje bo v letu 2018.
Na vseh nivojih tekmovanj so obvezne predpisane tekmovalne discipline, saj so
tekmovanja izbirna za uvrstitev na višji nivo tekmovanja.

Regijskega gasilskega tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalne enote pionirjev,
pionirk, mladincev, mladink, članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev
A in poklicnih gasilcev B starejših gasilcev in starejših gasilk, ki so na tekmovanjih
gasilskih zvez dosegle prva tri mesta.
Državnega gasilskega tekmovanja v letu 2018 se bodo lahko udeležile tekmovalne
enote pionirjev, pionirk, mladincev, mladink, starejših gasilcev in starejših gasilk, ki
so na regijskih tekmovanjih dosegle prva tri mesta in tekmovalne enote članov A,
članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev A in poklicnih gasilcev B, ki so na
regijskih tekmovanjih dosegle prvi dve mesti.
Iz regij, v katerih je na regijskih tekmovanjih sodelovalo v posameznih članskih
tekmovalnih kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na državnem
tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva tri mesta.
Izjemoma lahko gasilska regija v soglasju vseh gasilskih zvez izvede tekmovanje
samo na nivoju gasilske regije. Državnega gasilskega tekmovanja se v tem primeru
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lahko uvrstijo tekmovalne enote pionirjev, pionirk, mladincev, mladink, starejših
gasilcev in starejših gasilk, ki so na regijskem tekmovanju dosegle pri dve mesti in
tekmovalne enote članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev A in
poklicnih gasilcev B, ki so na regijskem tekmovanju dosegle prva 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.
V kolikor regije ne bodo izvedle tekmovanja do določenega datuma, ali ne bodo
izvedle tekmovanja iz predpisanih tekmovalnih disciplin, se tekmovalne enote iz teh
regij ne bodo uvrstile na državno gasilsko tekmovanje.
Preverjanje podatkov o članih bo na državnem gasilskem tekmovanju potekalo iz
baze Vulkan, zato morajo biti člani tekmovalnih desetin vpisani v Vulkan in imeti
izdane gasilske izkaznice.
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.
38

5 RAZPIS ZA ORGANIZATORJA DRŽAVNEGA TEKMOVANJA ZA
MEMORIAL MATEVŽA HACETA V LETU 2018
5.1 DRŽAVNO MLADINSKO GASILSKO TEKMOVANJE ZA MEMORIAL
MATEVŽA HACETA

Organizirano bo predvidoma v drugi polovici meseca maja oziroma prvi polovici
meseca junija 2018 v naslednjih kategorijah: pionirke, pionirji, mladinke, mladinci.

Za pionirske tekmovalne gasilske discipline mora organizator zagotoviti:
 vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35)
Ustrezen poligon za izvedbo vaje z vedrovko - najprimernejše so asfaltirane površine
(predvidoma 2 progi).
 štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD,
2013, str. 52)
Ustrezen poligon za štafeto s prenosom vode - najprimernejše so asfaltirane
površine (predvidoma 2 progi).
 vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str.
278)
Ustrezen poligon za izvedbo vaje razvrščanja. Poligon je lahko ustrezno ravna
asfaltirana ali travnata površina (predvidoma 2 progi).

Za mladinske tekmovalne gasilske discipline mora organizator zagotoviti:
 mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD,
2013, str. 96)
Ustrezen poligon za izvedbo vaje z motorno brizgalno - najprimernejše so asfaltirane
površine,
primerno pa je tudi ustrezno drenažno obdelano športno igrišče, ki omogoča
odtekanje vode (predvidoma 4 proge).
 teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285)
Ustrezen prostor za izvedbo vaje teoretični test (predvidoma 2 komisiji).
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 vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)
Ustrezen poligon za izvedbo vaje razvrščanja. Poligon je lahko ustrezno ravna
asfaltirana ali travnata površina (predvidoma 2 progi).

5.2 DRŽAVNO ČLANSKO
MATEVŽA HACETA

GASILSKO

TEKMOVANJE

ZA

MEMORIAL

Organizirano bo predvidoma v drugi polovici meseca maja oziroma prvi polovici
meseca junija 2018 v naslednjih kategorijah: članice A, člani A, članice B, člani B,
poklicni gasilci A, poklicni gasilci B, starejše gasilke in starejši gasilci.

Za člansko gasilsko tekmovanje mora organizator zagotoviti:


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

Ustrezen poligon za taktično mokro vajo - najprimernejše so asfaltirane površine,
primerno pa je tudi ustrezno drenažno obdelano športno igrišče, ki omogoča
odtekanje vode (predvidoma 8 prog).


teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285)

Ustrezen prostor za izvedbo vaje teoretični test (predvidoma 3 komisije).


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

Ustrezen poligon za izvedbo vaje razvrščanja. Poligon je lahko ustrezno ravna
asfaltirana ali travnata površina (predvidoma 2 progi).

Za tekmovanje starejših gasilk in starejših gasilcev mora organizator
zagotoviti:


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

Ustrezen poligon za vajo s hidrantom. Poligon je lahko ustrezno ravna asfaltirana ali
travnata površina (predvidoma 4 proge).


vaja raznoterosti - 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268)

Ustrezen poligon za vajo raznoterosti. Poligon je lahko ustrezno ravna asfaltirana ali
travnata površina (predvidoma 2 progi).
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Tekmovališča morajo imeti dimenzije, ki so predpisane v knjižici Pravila gasilskih in
gasilskošportnih tekmovalnih disciplin (GŠTD, 2013) ter fizično ločena od gledalcev.
Zaželeno pa je tudi, da tekmovališča na posameznem tekmovanju niso preveč
oddaljena med sabo.
Organizator tekmovanja mora zagotoviti tudi vso potrebno opremo za izvedbo
posameznih tekmovalnih disciplin. Le pri mokri vaji s hidrantom za mladince in
mladinke ter taktični mokri vaji za člane in članice uporabljajo tekmovalne enote
določeno lastno opremo, kar je razvidno iz opisa tekmovalne discipline.

Poleg ureditve tekmovalnega prostora in prostorov za delo tekmovalnega odbora in
ocenjevalnih komisij mora organizator poskrbeti tudi za:
-

pripravo biltena pred tekmovanjem

-

rediteljsko in kurirsko službo

-

organizirano prvo pomoč

-

informativno - propagandno službo

-

ozvočenje na tekmovališču

-

povezovalca programa na otvoritvi in zaključku tekmovanja

-

organizacijo malice za vse udeležence tekmovanja

-

organizacijo programa za visoke goste…

Vse naštete in druge naloge bodo natančneje predstavljene ustreznim kandidatom
ob obiskih komisije in kasneje z izbranima organizatorjema na sestankih.
Zaželeno je tudi, da organizator poskrbi za obtekmovalne aktivnosti (npr. razne
predstavitve, ogledi, izleti, …).
Kandidati za organizatorja državnega tekmovanja so lahko prostovoljna gasilska
društva, gasilske zveze ali regije. V primeru prijave prostovoljnega gasilskega
društva, mora biti prijava usklajena na nivoju gasilske zveze.
Zaradi lažje organizacije in izvedbe državnega tekmovanja je zaželeno, da imajo
kandidati tudi ustrezno podporo župana oz. lokalne skupnosti.
Kandidati za organizacijo posameznega tekmovanja naj svoje prijave z opisom
izpolnjevanja pogojev pošljejo do 28. 2. 2017 na Gasilsko zvezo Slovenije.
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Prijava mora vsebovati natančen opis izpolnjevanja razpisnih pogojev ter skico predlog načrta tekmovalnega prostora in nekaj fotografij tekmovalnega prostora.
Vse prijavljene kandidate za organizatorja tekmovanja, ki bodo ustrezali razpisnim
pogojem, bo obiskala komisija in se s kandidati pogovorila o organizaciji in izvedbi
tekmovanja.
Po končni izbiri organizatorja tekmovanja bomo vsem prijavljenim kandidatom
poslali pisni sklep o izbiri organizatorja.
Poveljnik:
Franci Petek
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