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Datum: 16. marec  2022                                                                                                                                      
 
 

Zadeva:     RAZPIS ZA ORGANIZATORJA REGISKEGA TEKMOVANJA 2022 
 
 
VV  sskkllaadduu  zz  rraazzppiissoomm  rreeggiijjsskkeeggaa  ggaassiillsskkeeggaa  tteekkmmoovvaannjjaa  zzaa  lleettoo  22002222  rraazzppiissuujjee  ppoovveelljjssttvvoo  rreeggiijjee  LLjjuubblljjaannaa  II..  
 
RAZPIS ZA ORGANIZATORJA:  

 1. mladinskega regijskega gasilskega tekmovanja 
 2. članskega regijskega gasilskega tekmovanja 

 
 

1. Mladinsko regijsko gasilsko tekmovanje bo organizirano 8. oktobra 2022 (sobota dopoldan), 
rezervni datum 15. oktober 2019 v naslednjih kategorijah pionirke, pionirji, mladinke, mladinci.    

 

a) Za pionirske tekmovalne gasilske discipline mora organizator zagotoviti:    
 

 Vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 35):  
 ustrezen poligon za izvedbo vaje z vedrovko – asfaltirana površina (predvidoma 1 proga)    
 

 Štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 53):  
ustrezen poligon za štafeto s prenosom vode – asfaltirana površina (predvidoma 1 proga)  
  
 Vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 282): 

ustrezen poligon za izvedbo vaje razvrščanja -  ravna asfaltirana ali travnata površina (predvidoma 1 proga)  
  
 b) Za mladinske tekmovalne gasilske discipline mora organizator zagotoviti:   
 

 Mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 98): 
ustrezen poligon za izvedbo mokre vaje s hidrantom - asfaltirana površina (predvidoma 2 progi),  
GVC z zadostno količino vode za izvedbo vseh vaj, s konstantnim tlakom 5 barov 
 

 Teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 290): 
ustrezen prostor za teoretični test  (predvidoma 1 komisija)   
 

 Vaja razvrščanja  (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286): 
ustrezen poligon za izvedbo vaje razvrščanja -  ravna asfaltirana ali travnata površina (predvidoma 1 proga) 
 
 

2. Člansko regijsko gasilsko tekmovanje bo organizirano 9. oktobra 2022 (nedelja dopoldan), 
rezervni datum 16. oktober 2022 v naslednjih kategorijah članice A in člani A, članice B in člani 
B, poklicni gasilci A in poklicni gasilci B, starejše gasilke in starejši gasilci.   

 

a) Za člansko gasilsko tekmovanje mora organizator zagotoviti:   
 

 Taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 177): 
ustrezen poligon za izvedbo taktične mokre vaje – asfaltna površina (predvidoma 4 proge), 
GVC z zadostno količino vode za polnjenje bazena na startu 
 

 Teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 290): 
ustrezen prostor za teoretični test  (predvidoma 1 komisija)   
  
 Vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286): 

ustrezen poligon za izvedbo vaje razvrščanja -  ravna asfaltirana ali travnata površina (predvidoma 1 proga)  
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 b) Za tekmovanje starejših gasilcev mora organizator zagotoviti:  
 

 Vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 254): 
ustrezen poligon za izvedbo vaje s hidrantom – ravna asfaltirana ali travnata površina (predvidoma 2 progi) 
    
 Vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 272): 

ustrezen poligon za izvedbo vaje raznoterosti – ravna asfaltirana ali travnata površina (predvidoma 1 proga) 
 
Tekmovališča morajo biti dimenzij, ki so predpisane v knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih  tekmovalnih 
disciplin 2019. Tekmovalni prostori morajo biti fizično ločeni od gledalcev. Organizator tekmovanja mora 
zagotoviti tudi vso potrebno opremo za izvedbo posameznih disciplin. Poleg ureditve tekmovalnega prostora in 
prostorov za delo tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij mora organizator poskrbeti tudi za:  

- rediteljsko in kurirsko službo  
- organizirano prvo pomoč  
- ozvočenje na tekmovališču  
- povezovalca programa na otvoritvi in zaključku tekmovanja  
- organizacijo malice za sodniški zbor ter tekmovalne enote na mladinskem tekmovanju  
- parkirne in sanitarne prostore…  

  
Priznani stroški organizatorju so 1.000,00 €/dan tekmovanja (v tem znesku je zajeta tehnična organizacija 
tekmovanja, priprava tekmovalnega prostora, najem opreme, eventualni najem sanitarnih kabin, ozvočenje) – 
strošek krije Regija Ljubljana I.  
  
Kandidati za organizatorja regijskega tekmovanja so lahko prostovoljna gasilska društva, gasilske zveze ali 
regija. V primeru prijave prostovoljnega gasilskega društva, mora biti prijava usklajena na nivoju gasilske 
zveze.  
 
Zaželeno je tudi, da organizator poskrbi za ob tekmovalne aktivnosti (npr. razne predstavitve, ogledi, izleti, …). 
   
Kandidati za organizacijo mladinskega in članskega regijskega gasilskega tekmovanja naj svoje prijave 
pošljejo do 30. maja 2022  na e-mail: prijava@regijaljubljana1.si.   
  
Prijava mora vsebovati opis izpolnjevanja razpisnih pogojev.    
   
Po končni izbiri organizatorja tekmovanja bomo vsem prijavljenim kandidatom poslali pisni sklep o izbiri 
organizatorja.   
 

Izbranemu organizatorju se povrnejo stroški organizacije tekmovanja v skladu z Pravili gasilskih tekmovanj v 
regiji Ljubljana I. 
 
 
 
Z gasilskim pozdravom    N A    P O M O Č ! 

Poveljstvo regije Ljubljana 1                                                                                  

 
Priloga: 
-Pravila gasilskih tekmovanj v regiji Ljubljana I. 


