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Datum: 21. januar  2019                                                                                                                                      
 

Zadeva:                              RAZPIS GASILSKIH  TEKMOVANJ V LETU 2019 
 
 
NNaa  ppooddllaaggii  sskklleeppaa  ppoovveelljjssttvvaa  rreeggiijjee  LLjjuubblljjaannaa  II..  ,,  zz  ddnnee      2211..11..  22001199    ppoovveelljjssttvvoo  rreeggiijjee  LLjjuubblljjaannaa  II..  rraazzppiissuujjee::  
 
 
Tekmovalne kategorije in discipline: 
 
l. 
1. Pionirke  
2. Pionirji   

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke  
- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke  
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke  

 
 
ll. 
1. Mladinke  
2. Mladinci  

- vaja z ovirami za mladince in mladinke  
- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke  
- vaja razvrščanja  

 
 
lll. 
1. Članice A  
2. Člani A     
3. Članice B  
4. Člani B  
5. Poklicni gasilci A 
6. Poklicni gasilci B  

- vaja z motorno brizgalno  
- štafeta na 400m z ovirami za člane in članice ––  vvaajjaa  ssee  iizzvveeddee  bbrreezz  oovviirr 
- vaja razvrščanja   

 
 
lV. 
1. Starejše gasilke  
2. Starejši gasilci   

- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev  
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev  
 

 
Osebna oprema članov tekmovalnih enot mora biti po Pravilih gasilskih in gasilskošportnih 
tekmovalnih disciplin.  Upoštevajo se tudi zahteve, ki so dane za osebno opremo pri vsaki tekmovalni 
disciplini! 
 
Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij! 
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Regijskih gasilskih tekmovanj se lahko udeležijo tekmovalne enote, ki so na tekmovanjih v gasilskih zvezah dosegle 
prva tri mesta in tekmovalne enote, ki so dosegle predpisano normo:   

pionirke 1025 točk 
pionirji 1025 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 410 točk 

 
V kolikor se na tekmovanjih gasilskih zvez pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo ovire, dodatne 
norme za uvrstitev na regijsko tekmovanje ne veljajo.  
 
Iz gasilskih zvez, v katerih je na tekmovanjih gasilskih zvez sodelovalo v posameznih tekmovalnih kategorijah 20 
(dvajset) in več tekmovalnih enot, lahko na regijskem tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva štiri mesta . V 
kolikor četrto uvrščena enota doseže hkrati tudi predpisano normo, se ne more regijskega tekmovanja udeležiti še ena 
dodatna enota.  
 
Regijska gasilska tekmovanja morajo biti zaključena do 31. oktobra 2019.   
 
Na državnem gasilskem tekmovanju bodo lahko sodelovale samo tekmovalne enote iz tistih regijskih tekmovanj, katerih 
poročila in rezultate bodo regijski poveljniki poslali do 15. novembra 2019.  
  
Državno gasilsko tekmovanje bo izvedeno v letu 2020. Tekmovanja se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, ki so 
v posameznih tekmovalnih kategorijah zasedle na regijskih gasilskih tekmovanjih prva tri mesta in tekmovalne enote, ki 
so na regijskih gasilskih tekmovanjih dosegle predpisano normo:  
 

pionirke 1035 točk  
pionirji 1035 točk  
mladinke 1038 točk  
mladinci 1048 točk  
članice A 383 točk  
člani A 404 točk  
članice B 373 točk  
člani B 399 točk  
starejše gasilke in gasilci 420 točk  

 
V kolikor se na regijskih tekmovanjih pri štafetah zaradi objektivnih razlogov odstranijo ovire, dodatne norme za 
uvrstitev na državno tekmovanje ne veljajo.  
 
Iz regij, v katerih je na regijskih tekmovanjih sodelovalo v posameznih tekmovalnih kategorijah 20 (dvajset) in več 
tekmovalnih enot, lahko na državnem tekmovanju sodelujejo enote, ki so dosegle prva štiri mesta . V kolikor četrto 
uvrščena enota doseže hkrati tudi predpisano normo, se ne more državnega tekmovanja udeležiti še ena dodatna enota. 
 
 
Izjemoma lahko gasilska regija v soglasju vseh gasilskih zvez izvede tekmovanje samo na nivoju gasilske regije. 
Državnega gasilskega tekmovanja se v tem primeru lahko uvrstijo tekmovalni enoti vsake kategorije, ki so na regijskem 
tekmovanju dosegli prvi dve mesti.  
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Tekmovalne enote, ki v štiriletnem tekmovalnem obdobju med obema državnima tekmovanjema na pokalnih 
tekmovanjih (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.   
 
Ta kriterij se nanaša na pokalna gasilska tekmovanja članov in članic ter starejših gasilk in gasilcev.  
  
Pravico do uvrstitev glede na zgornji odstavek ima naslednje število tekmovalnih enot po najboljših rezultatih v 
posamezni kategoriji:   
 

 če se pokalno tekmovanje izvaja vsa 4 (štiri) leta: prve 3 (tri) tekmovalne enote;  
 če se pokalno tekmovanje izvaja 3 (tri) leta: prvi 2 (dve) tekmovalni enoti;  
 če se pokalno tekmovanje izvaja 2 (dve) leti: prva – 1 (ena) tekmovalna enota;  
 če se pokalno tekmovanje izvaja 1 (eno) leto: nobena tekmovalna enota.   

  
Člani in članice tekmovalnih enot vseh kategorij, ki so bili v zadnjih 5 (petih) letih na tekmovanjih v organizaciji Gasilske 
zveze Slovenije diskvalificirani zaradi neprimernega vedenja, na tem državnem tekmovanju ne smejo sodelovati. 
  
Na vseh gasilskih tekmovanjih, izvedenih po tem razpisu, so obvezne predpisane tekmovalne kategorije in discipline, saj 
so ta tekmovanja tudi izbirna tekmovanja za uvrstitev na gasilska tekmovanja na višji ravni.  
 
Tekmovanja po tem razpisu se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 
izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2019.   
 
Organizatorji tekmovanj po tem razpisu morajo tekmovanja voditi preko Vulkana in Programa za gasilska tekmovanja 
Gasilske zveze Slovenije.     
 
Na tekmovanjih po tem razpisu se štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice izvede brez ovir. 
 
Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih – morate upoštevati, da velja starost tekmovalcev za 
leto, v katerem se izvaja tekmovanje. Zato se morate odločiti, ali boste nastopali v letu 2019 z mlajšimi enotami, ali pa 
boste v letu 2020 – v kolikor se bo enota uvrstila na državno gasilsko tekmovanje – zaradi previsoke starosti 
tekmovalcev, spreminjali sestav tekmovalne enote.  
  
 
Za sodelovanje NA GASILSKIH TEKMOVANJIH PO TEM RAZPISU je za člane tekmovalnih enot:  
 
- pionirjev, pionirk, mladincev in mladink obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s sliko;   
- članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev, starejših gasilk in starejših gasilcev obvezna GASILSKA 
IZKAZNICA.  
 
Člani in članice tekmovalnih desetin VSEH KATEGORIJ morajo biti vpisani v Vulkan.  
 
 
 
Predvideni datumi izvedbe obeh tekmovanj: 
 
 Tekmovanje mladine  -12. oktobra 2019 (sobota dopoldan), rezervni datum 19. oktober 2019 
 
 Tekmovanje članic, članov, starejših gasilk in gasilcev  -13. oktobra 2019 (nedelja dopoldan), rezervni 

datum 20. oktober 2019 
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Roki in načini prijave  
 
Rok za prijavo tekmovalnih enot na priloženi prijavnici je do 3. oktobra 2019, do 15.00 ure  na e-mail: 
prijava@regijaljubljana1.si. Tekmovanje bo razpisano v Vulkan-u, kjer se morajo tekmovalne enote prijaviti 
najkasneje do 10. oktobra 2019, do 15.00 ure.  
 
Na podlagi prijav bo narejena časovnica, ki bo objavljena na spletni strani regije, http://www.regijaljubljana1.si . 
 
 
 
Dodatne informacije: 
 

 Tekmovalne enote se morajo komisiji »A« prijaviti v času, ki jim je določen s časovnico. 
 

 PGD-ji morajo zagotoviti prisotnost svojih tekmovalnih enot na zaključni slovesnosti, v opremi kot so tekmovali. 
 

 Gasilski sodniki, ki bi sodili na izbirnem gasilskem tekmovanju regije bodo morali izpolnjevati naslednje pogoje:  
- pozitivno opravljeno testiranje za cikel tekmovanj 2019-2020,  
- obvezno sojenje na tekmovanju na nivoju gasilske zveze in 
- gasilski sodnik na tekmovanju regije isti dan ne more biti član tekmovalne enote. 

 
Lokacije regijskih tekmovanj bodo znane v prihodnje in boste o kraju naknadno obveščeni. 
 
 
 
 
Z gasilskim pozdravom    N A    P O M O Č ! 
 
 

Poveljstvo regije Ljubljana 1                                                                                  

 
 

 
 
 
 
Priloga: 

 Prijavnica za tekmovanje 2019 


