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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 2011 

 
ki bo na prostoru bivše vojašnice v Škofji Loki  

 
v SOBOTO, 24. SEPTEMBRA 2011 

  
- 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 2000 - 2004 ) 
b. pionirji   od 7 do 11 let ( rojeni  2000 - 2004 ) 

- vaja z vedrovko ( str. 35 ) 
      - štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke ( str. 42 ) 
      - vaja razvrščanja za pionirje in pionirke ( str. 278 )    
 
Tekmovalne discipline so opisane v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin 
2011.  
 
V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva 
njihova starost 7 let. 
  
II.  
a. mladinke od 12 do 16 let ( rojene 1995 - 1999 ) 
b.   mladinci  od 12 do 16 let ( rojeni 1995 - 1999 ) 

- vaja z ovirami za mladince in mladinke ( str. 57 ) 
- štafeta na 400m za mladince in mladinke ( str. 83 )  
- vaja razvrščanja ( str. 281 ) 

       
Tekmovalne discipline so opisane v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin 
2011. 
 
V tekmovalnih enotah 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 - starost tekmovalke dopolnjenih 16 let ali več 
b.   člani A - starost tekmovalca dopolnjenih 16 let ali več 
c.   članice B - starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let 
d.   člani B - starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 63 let 

- vaja z motorno brizgalno ( str. 112 ) 
- štafeta na 400 m z ovirami za člane in članice ( str. 163 ) 

      - vaja razvrščanja ( str. 281 ) 
 
Tekmovalne discipline so opisane v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin 
2011.  
 
Tekmovalne enote članic B in članov B, lahko na lastno željo tekmujejo v kategoriji A  ( 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 ( str. 248 ) 
      - vaja raznoterosti - 7 tekmovalcev ( str. 268 ) 
       
Tekmovalni disciplini sta opisani v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin 
2011.  
 
Pri vseh kategorijah se upošteva letnica rojstva, razen pri članicah in članih A, ki morajo imeti na dan 
tekmovanja dopolnjenih 16 let. 
 
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. 
 
Na gasilskem tekmovanju lahko nastopijo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrščajo v 
kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. 
 
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 2011. 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. 
 
 
 
 


