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PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 
PROSTOVOLJNA INDUSTRIJSKA GASILSKA DRUŠTVA 
POVELJNIKI OBČINSKIH GASILSKIH POVELJSTEV 
 
 
Na osnovi programa dela ter sklepa Upravnega odbora Gasilske zveze Škofja Loka objavljamo 
 

RAZPIS 
ZA GASILSKO TEKMOVANJE GASILSKE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 2010 

 
ki bo na prostoru bivše vojašnice v Škofji Loki  

 
v SOBOTO, 25. SEPTEMBRA 2010 

  
- dopoldne od 8.00 ure dalje: pionirke, pionirji, mladinke,  mladinci  
- popoldne od 13.15 ure dalje: članice, člani, starejše gasilke, starejši gasilci  
 
Gasilsko tekmovanje bo izvedeno v naslednjih kategorijah in s spodaj navedenimi tekmovalnimi 
disciplinami. 
 
I.  
a. pionirke od 7 do 11 let ( rojene 1999 - 2003 ) 
b. pionirji   od 7 do 11 let ( rojeni  1999 - 2003 ) 

- vaja z vedrovko 
      - štafeta s prenosom vode     
 
Tekmovalni disciplini sta opisani v knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline 2003, 
str. 29 ( vaja z vedrovko ) in 42 ( štafeta s prenosom vode ) 
 
II.  
a. mladinke od 12 do 16 let ( rojene 1994 - 1998 ) 
b.   mladinci  od 12 do 16 let ( rojeni 1994 - 1998 ) 

- vaja z ovirami za mladince, - ke 
       
Tekmovalna disciplina je opisana v knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline 2003, 
str. 50  
V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirji ( tekmovalci mlajši od 12 let ), 
vendar le - teh ne sme biti več kot polovica. 
 
 
III. 
a.   članice A - povprečna starost tekmovalne enote do 30 let 
b.   člani A - povprečna starost tekmovalne enote do 30 let 
c.   članice B - starost vsake tekmovalke najmanj 30 let 
d.   člani B - starost vsakega tekmovalca najmanj 30 let 

- vaja z motorno brizgalno  
      - vaja razvrščanja 



Vaji sta opisani v knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline 2003, str. 80 (vaja z MB ) 
in str. 261 ( vaja razvrščanja ). Obveznih 14 povelj je v posebni prilogi.  
 
Tekmovalne enote članic B, članov B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A vendar brez 
dodatnih točk na leta starosti. 
 
 
IV. 
a.  starejše gasilke - starost vsake tekmovalke najmanj 48 let 
b.  starejši gasilci - starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let     

- vaja s hidrantom - 7 tekmovalcev 
       
Tekmovalna disciplina je opisana v knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne discipline 2003, 
str. 166  
 
Na gasilskem tekmovanju lahko nastopijo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrščajo v 
kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. 
 
Starejše gasilke lahko v mešani enoti starejših gasilcev tekmujejo po 48. letu starosti, dodatne točke 
na leta pa se jim upoštevajo po 58. letu starosti, tako kot pri moških. 
 
Pri kategorijah pionirjev, pionirk, mladincev in mladink se pri komisiji A posameznik izkaže z 
Knjižico pionirja in mladinca v PGD - obvezno s sliko, pri ostalih kategorijah pa z osebno 
izkaznico ali novo gasilsko izkaznico. 
 
Člani in članice tekmovalnih desetin vseh kategorij morajo biti vpisani v Vulkan. 
 
Prijave pošljite na gasilsko zvezo do 15. septembra 2010. Na osnovi prispelih prijav bodo napravljeni 
časovni razporedi tekmovalnih enot. 
 
Za vse nejasnosti se lahko obrnete na Gasilsko zvezo Škofja Loka - Metod Jamnik. 
 
 
 
 
 
 
 
Poveljnik:                                                                                                 Predsednik: 
Metod Jamnik l. r.                                                                                    Andrej Ambrožič l. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VAJA RAZVRŠČANJA 
 
Vodja enote pripelje oddelek na določeno mesto, odda predsedniku komisije 
ocenjevalni list in mu poroča, da so pripravljeni za izvajanje vaje. 
Potem komisija določi mesto za pričetek vaje. 
 
POVELJA ZA VAJO RAZVRŠČANJA, KI SE OCENJUJEJO:  
 

1. Oddelek – ZBOR ! 
2. Na desno rav – NAJ SE ! 
3. Mir – NO ! 
4. Po – ZDRAV ! 
Vodja enote poroča predsedniku komisije: Tovariš predsednik, enota PGD 
XY izvaja vajo razvrščanja in prosim za nadaljevanje vaje.  
Po odobritvi predsednika vodja enote nadaljuje s povelji: 
5. Mir – NO ! 
6. Na des – NO ! 
7. Oddelek na – PREJ ! 
8. Z levim ( desnim ) KRILOM ! 
9. NARAVNOST ! 

   10. Oddelek – STOJ ! 
   11. Na le – VO ! ( Na des –  NO ! ) 
   12. Na desno rav – NAJ SE ! 
   13. Mir – NO ! 
 

Vodja enote poroča predsedniku komisije: Tovariš predsednik, vaja je 
zaključena ! 
 

   14. PROSTO ! 
Na to povelje člani enote odzdravijo vodji enote z roko. 
 
Vaja se izvaja in ocenjuje po knjižici Gasilske in gasilsko športne tekmovalne 
discipline, str. 261 ob upoštevanju Priročnika o razvrščanju. 

 


