
OBČINSKO GASILSKO POVELJSTVO     

GORNJI GRAD 
 

 

Datum: 31. JULIJ 2018     

 

  

PROSTOVOLNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJI GRAD 

v okviru občinskega praznika Gornji Grad 

r a z p i s u j e 

 

OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE  

ki bo potekalo 1.9.2013 OB 16:00 
Tekmovanje bo potekalo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 

 

1. 

a) pionirke od 7 do 11 let  

b) pionirji od 7 do 11 let  

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 35) 

- štafeta  na 400m brez ovir – 8 tekmovalcev  

 

2.  

a) mladinke od 12 do 16 let  

b) mladinci od 12 do 16 let  

- suha vaja s hidrantom (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 96) 

- štafeta  na 400m brez ovir – 8 tekmovalcev  

 

3. 

a) Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več 

b) Člani A – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več 

c) Članice B – starost vsake tekmovalke: 30 let in več 

d) Člani B – starost vsakega tekmovalca: 30 let in več 

- Vaja z motorno brizgalno – suha izvedba (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 112) 

- štafeta  na 400m brez ovir – 8 tekmovalcev  

 

4. 

a) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let 

b) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let 

- vaja s hidrantom  – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 248) 

- met torbice z reševalno vrvjo v krog (3 tekmovalci) (Knjižica Pravila GŠTD, 2011, str. 273) 

 

 

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.   

 

 

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 



 

Prijave pošljite poveljniku PGD Gornji Grad TADEJU ČERNEVŠKU na e-pošto: poveljnik@pgd-

gornjigrad.si najkasneje do 24.8.2018. 

V kolikor društva NE bodo prijavile ekip do določenega datuma, bodo tekmovalne enote iz teh društev 

tekmovale izven konkurence. 

 

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.  

 

Po končanem tekmovanju ekipam pripada malica. 

 

Prvi v vsaki tekmovalni disciplini prejme pokal. Pionirji/ke in mladinci/ke prejmejo medalje za vsa 3 mesta.  

Razglasi se tudi najboljši izvedeni čas vaje za člane. Zmagovalec prejme prehodni pokal občine Gornji Grad. 

 

 

 

Z gasilskimi pozdravi! 

 

 

 

 

Poveljnik PGD Gornji Grad: 

 Tadej Černevšek  

  


