
 

REGIJA LJUBLJANA I.   
MLADINSKA KOMISIJA 

Datum: 10. januar 2015 

GASILSKIM ZVEZAM 

Regija Ljubljana I. v skladu s programom dela Mladinske komisije 

 
RAZPISUJE 

10. REGIJSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE V SMUČANJU 

v soboto, 14. februarja 2015 ob 9.30 uri  

na smučišču SORIŠKA PLANINA 

ORGANIZATOR: 
Regija Ljubljana I. – Mladinska komisija 
 

KATEGORIJE: 
- pionirji  (od 7 do 11 let; letniki 2004 - 2008) 

- pionirke  (od 7 do 11 let; letnice 2004 - 2008) 
- mladinci  (od 12 do 16 let; letniki 1999 - 2003) 
- mladinke  (od 12 do 16 let; letnice 1999 - 2003) 

- pripravniki             (od 16 do 18 let; letniki 1997 – 1999) 
- pripravnice             (od 16 do 18 let; letnice 1997 – 1999) 
- mentorji 

- mentorice 
 

PRAVICA NASTOPA: 
Iz vsake GZ lahko nastopijo po trije tekmovalci v vsaki kategoriji (max. 
osemnajst tekmovalcev), iz GZ Ljubljana lahko nastopi 2x po trije tekmovalci 

v vsaki kategoriji (max. šestintrideset tekmovalcev), ter največ šest (Lj.12) 
mentorjev/mentoric iz vsake GZ. 

INDENTIFIKACIJA: 

Z IZKAZNICO PIONIRJA IN MLADINCA ALI Z GASILSKO IZKAZNICO. 

OPIS TEKMOVANJA: 
Prihod tekmovalcev na smučišče naj bo med 8.00 in 8.30 uro. Tekmovanje 
bo potekalo v eni vožnji na veleslalomski progi. Smučarsko tekmovanje bo 

vsebovalo tudi znanje gasilskih veščin, saj bo moral tekmovalec na ustrezno 
označenem delu na veleslalomski progi opraviti praktično nalogo: 

 Pionirji – prenos cevnega nosilca od označenega mesta do vedra (za 
nepravilno odložen cevni nosilec (cevni nosilec mora biti ves v vedru) 

se k času vožnje po veleslalomski progi prišteje 5 sekund pribitka) 

 Mladinci – na označenem mestu spnejo ročnik s tlačno C cevjo (za 

odpeto ali polodpeto spojko se k času vožnje po veleslalomski progi 
prišteje 10 sekund pribitka) 

 Pripravniki in mentorji – na označenem mestu izvedejo tkalski vozel 

(za nepravilno izvedbo vozla se k času vožnje po veleslalomski progi 
prišteje 10 sekund pribitka) 



 

 
Po izvedbi praktične naloge tekmovalec nadaljuje z vožnjo po veleslalomski 

progi. Tekmovalec, ki bo zamudil start glede na štartno številko, bo tekmoval 
ob koncu kategorije. 
 

TEKMOVANJE IZVEN KONKURENCE: 
Tekmovalci, ki pridejo na štart brez štartne številke, lahko tekmujejo izven 
konkurence, na koncu kategorije. 

 
DISKVALIFIKACIJA TEKMOVALCA: 

- Nepravilna vožnja skozi postavljena vrata na progi (če se tekmovalec ne 
vrne in pravilno premaga postavljena vrata)  

- Neopravljena vaja na kontrolni točki  

- V primeru neprimernega vedenja tekmovalca na štartu, na progi, v cilju 
ter na razglasitvi rezultatov, sledi diskvalifikacija tekmovalca 

 

KONČNI REZULTAT: 
Uvrstitev se točkuje po pravilniku FIS-a. Najboljša dva rezultata v posamezni 

kategoriji (skupno max. štirje rezultati v starostni kategoriji) se seštejejo v 
točkovanje za prehodni pokal starostne kategorje (pionirji, mladinci, 
pripravniki).  

 
PRITOŽBE: 

Se sprejemajo pisno, 15 minut po končanju tekmovanja. 
 
ŠTARTNINA:   

Za tekmovalce (gasilsko mladino in mentorje) 12 EUR, za netekmovalce 
– mladino 13 EUR, odrasle – 17 EUR, katera se predhodno nakaže na GZ 
Dolomiti s pripisom »Za smučarsko tekmovanje 2015« na TRR 90672-

0000046039. V ceno je všteta smučarska karta in malica (hotdog in čaj) ter 
najem proge za tekmovalce.  

 
RAZGLASITEV REZULTATOV bo predvidoma ob 15.00 v Litostrojski 
koči. 

NAGRADE: 
Za prva tri mesta v vsaki kategoriji so medalje, najboljše gasilske zveze pa 
bodo v starostni kategoriji (dečki in deklice) prejele prehodni pokal.  

PRIJAVE: 

Do vključno 01. februarja 2015, izključno po e-pošti na naslov: 
prijava@regijaljubljana1.si. Ob prijavi je obvezno plačilo štartnine. 

V kolikor štartnina ne bo plačana do roka za prijave, udeleženci ne bodo 
imeli pravice do udeležbe na tekmovanju (tako tekmovalci kot 

netekmovalci)! 

Dodatnih kart na dan tekmovanja ne bo možno kupiti po nižji, temveč 
le po redni ceni!  

Kasnejših prijav ne sprejemamo! 



 

Gasilska zveza, ki bo prijavila na tekmovanje svojo mladino, mora poskrbeti, 

da je poleg tekmovalcev prisotno tudi zadostno število mentorjev. Mentor 
mora med tekmovanjem in kasnejšim smučanjem skrbeti za varnost svojih 
varovancev. 

Po določilih Zakona o varnosti na smučiščih je predpisana potrebna osebna 
varovalna oprema za smučarje (obvezna uporaba čelade do 14. leta 

starosti).  
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema 
odgovornosti za morebitne poškodbe, ki bi nastale na in izven tekmovalne 

proge.  
Tekmovalci naj imajo s seboj zdravstveno kartico. 

Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu in ob zadostni sneženi podlagi! 
Vkolikor tekmovanja ne bo možno izvesti na predviden datum, bo 
tekmovanje prestavljeno na 14. 03. 2015 na istem smučišču. O morebitni 

prestavitvi tekmovanja boste pravočasno obveščeni. 

Vse ostale informacije je možno dobiti po elektronski pošti na naslovu 
anicabirsa@gmail.com ozr. vsak dan med 18.00 in 20.00 uro na  

041-384-772 – Anica BIRSA   
 

 

Mladinska komisija  Predsednik regijskega sveta 
Regija Ljubljana I.  Regije Ljubljana I. 

Anica Birsa Franc BRADEŠKO 
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