POVELJSTVO GASILSKIH ZVEZ REGIJE LJUBLJANA I.

UL. VADIMIRJA DOLNIČARJA 11
1356 DOBROVA

Datum: 10. marec 2022

Zadeva:

RAZPIS GASILSKIH TEKMOVANJ V LETU 2022

Na podlagi sklepa poveljstva regije Ljubljana I., z dne 10. 3. 2022 poveljstvo regije Ljubljana I.
razpisuje gasilsko izbirno tekmovanje za Memorial Matevža Haceta, ki bo izvedeno v naslednjih
kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami:
l.
a) pionirji (od dopolnjenih 6 do 11 let )
b) pionirke (od dopolnjenih od 6 do 11 let)
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
ll.
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, 2019)
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, vprašanja za mladino – letnik 2022)
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
lll.
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)
e) Poklicni gasilci A
f) Poklicni gasilci B (starost vsakega tekmovalca 30 let in več)
- taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; vprašanja za člane in članice – letnik 2022)
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
lV.
a) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let
b) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 58 let
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)
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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Tekmovanja po tem razpisu se izvajajo po knjižici Pravila gasilskih in gasilskošportnih
tekmovalnih disciplin, izdani s strani Gasilske zveze Slovenije v letu 2019.
Tekmovanja na ravni gasilskih zvez morajo biti opravljena do 26. 9. 2022 oz. izjemoma do 2. 10.
2022.
V kolikor gasilske zveze ne bodo izvedle tekmovanja do določenega datuma, ali ne bodo izvedle
tekmovanja iz predpisanih tekmovalnih disciplin, se tekmovalne enote iz teh gasilskih zvez ne bodo
uvrstile na regijsko gasilsko tekmovanje.
Državno gasilsko tekmovanje bo v drugi polovici leta 2023.
Na vseh nivojih tekmovanj so obvezne predpisane tekmovalne discipline, saj so tekmovanja izbirna
za uvrstitev na višji nivo tekmovanja.
Organizatorji tekmovanj po tem razpisu morajo tekmovanja voditi preko Vulkana in Programa za
gasilska tekmovanja Gasilske zveze Slovenije.
Regijskega gasilskega tekmovanja se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, ki bodo na
tekmovanjih gasilskih zvez dosegle prva tri mesta.
Državnega gasilskega tekmovanja v letu 2023 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, ki bodo
na regijskih tekmovanjih dosegle prva tri mesta.
Iz regij, v katerih bo na regijskih tekmovanjih sodelovalo v vseh posameznih tekmovalnih
kategorijah 20 (dvajset) in več tekmovalnih enot, bodo lahko na državnem tekmovanju sodelovale
enote, ki bodo na regijskih tekmovanjih dosegle prva štiri mesta.
Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri
pionirjih in pionirkah, ki morajo dopolniti 6 let na dan tekmovanja ter članih A in članicah A, ki
morajo dopolniti 16 let na dan tekmovanja.
V kategoriji mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši od 12
let), 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.
Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih – morate upoštevati, da velja
v razpisu navedena starost tekmovalcev za leto, v katerem se izvaja 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.
Predvideni datumi izvedbe obeh tekmovanj:
 Tekmovanje mladine: 8. 10. 2022 (sobota dopoldan), rezervni datum 15. 10. 2022
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 Tekmovanje članic, članov, starejših gasilk in gasilcev: 9. 10. 2022 (nedelja dopoldan), rezervni
datum 16. 10. 2022
Roki in načini prijave
Rok za prijavo tekmovalnih enot na priloženi prijavnici je do 27. 9. 2022 na e-mail:
prijava@regijaljubljana1.si. Izredni rok za prijavo tekmovalnih enot katerih gasilske zveze
organizirajo tekmovanje v rezervnem terminu (1. in 2. 10. 2022) je do 3. 10. 2022, do 15.00 ure.
Tekmovanje bo razpisano v Vulkan-u, kjer se morajo tekmovalne enote prijaviti najkasneje do 6.
10. 2022.
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 2022-2023,
obvezno sojenje na tekmovanju na nivoju gasilske zveze in
gasilski sodnik na tekmovanju regije isti dan ne more biti član tekmovalne enote.
Lokacija regijskega tekmovanja bo znana 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 2022
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