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R A Z P I S 

 

Gasilska zveza Slovenije razpisuje organizacijo pokalnih tekmovanj za prehodne pokale Gasilske 

zveze Slovenije v letu 2016: 

 

1. POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA 

 

Tekmovalna disciplina: VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA  

(Knjižica Pravila Gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013). 

 

Tekmovalni kategoriji: ČLANI, ČLANICE (dodatne točke na leta se ne upoštevajo).  

 

Število tekmovanj:  največ 6 (šest). 

 

Termini tekmovanj: od januarja do marca (ob sobotah popoldan). 

 

Rok za prijavo kandidatov: 7.12.2015.  

 

Gasilska zveza Slovenije imenuje za posamezno pokalno tekmovanje: 

- dva predsednika ocenjevalnih komisij 

- dva sodnika št. 1 

- operaterja za merilno tehniko in računalniški program 

- nadzornika tekmovanja.  

 

Gasilska zveza Slovenije zagotovi merilno tehniko in računalniško opremo ter enega operaterja, 

enega operaterja pa zagotovi organizator. 

 

Organizator pokalnega tekmovanja predlaga poleg imenovanih sodnikov s strani Gasilske zveze 

Slovenije še tekmovalni odbor in ostale člane ocenjevalnih komisij. Spisek potrdi regijski 

poveljnik, dokončno pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije.  

 

Rok za pošiljanje spiskov tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij: 4.1.2016.  

 

2. POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE ČLANOV A, ČLANIC A, ČLANOV B in 

ČLANIC B  

 

Tekmovalni disciplini: 

 

1. VAJA Z MOTORNO BRIZGALNO  

(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013) 

 

2. ŠTAFETA NA 400 M Z OVIRAMI ZA ČLANE IN ČLANICE  

(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013).  

Štafeta se izvede brez ovir s prenosom ročnika. 

 

Tekmovalne kategorije:  
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ČLANI A, ČLANICE A, ČLANI B, ČLANICE B, če se bo v posameznih kategorijah prijavilo 

dovolj tekmovalnih enot. 

 

Število tekmovanj:  največ 6 (šest). 

 

Termini tekmovanj: od maja do septembra (ob sobotah popoldan). 

 

Rok za prijavo kandidatov: 7. 12. 2015.  

 

Tekmovanje bo organizirano v moških kategorijah, v katerih se bo prijavilo najmanj 7 (sedem) 

tekmovalnih enot in v ženskih kategorijah, v katerih se bo prijavilo najmanj 5 (pet) tekmovalnih 

enot. V primeru manjšega števila prijavljenih enot, bo tekmovanje organizirano samo v eni 

kategoriji članov oziroma članic. 

 

Za izvedbo vaje z MB in štafete je zaželeno, da organizator zagotovi elektronsko merjenje. V 

primeru uporabe elektronskega merjenja, mora posamezni organizator v razpisu tekmovanja 

obvestiti tekmovalne enote.    

 

Gasilska zveza Slovenije imenuje za posamezno pokalno tekmovanje: 

- predsednika ocenjevalne komisije za vajo z motorno brizgalno 

- sodnika št. 3 za vajo z motorno brizgalno 

- nadzornika tekmovanja.  

 

Organizator pokalnega tekmovanja predlaga poleg imenovanih sodnikov s strani Gasilske zveze 

Slovenije še tekmovalni odbor in ostale člane ocenjevalnih komisij. Spisek potrdi regijski 

poveljnik, dokončno pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije.  

 

Rok za pošiljanje spiskov tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij: 28.3.2016.  

 

3. POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE STAREJŠIH GASILCEV in STAREJŠIH 

GASILK  

 

Tekmovalni disciplini: 

 

1. VAJA S HIDRANTOM – 7 tekmovalcev  
(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013) 

 

2. VAJA RAZNOTEROSTI – 7 tekmovalcev  

(Knjižica Pravila gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, 2013) 

 

Tekmovalni kategoriji: STAREJŠI GASILCI, STAREJŠE GASILKE  

 

Število tekmovanj:  največ 7 (sedem). 

 

Termini tekmovanj: od maja do septembra (ob sobotah popoldan, izjemoma ob nedeljah). 

 

Rok za prijavo kandidatov: 7.12.2015.  

 

Gasilska zveza Slovenije imenuje za posamezno pokalno tekmovanje: 

- predsednika ocenjevalne komisije za vajo s hidrantom 

- predsednika ocenjevalne komisije za vajo raznoterosti 

- nadzornika tekmovanja.  

 



Organizator pokalnega tekmovanja predlaga poleg imenovanih sodnikov s strani Gasilske zveze 

Slovenije še tekmovalni odbor in ostale člane ocenjevalnih komisij. Spisek potrdi regijski 

poveljnik, dokončno pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije.  

 

Rok za pošiljanje spiskov tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij: 28.3.2016.  

 

4.  POKALNO TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC - FIRE COMBAT  

 

Tekmovalna disciplina: TEKMOVANJE GASILSKIH DVOJIC – FIRE COMBAT 

(Pravila tekmovanja gasilskih dvojic, 2015). 

 

Tekmovalne kategorije:  

ČLANI A, ČLANI B, ČLANICE, MEŠANO (ČLANI/ČLANICE), če se bo v posameznih 

kategorijah prijavilo dovolj tekmovalnih enot. 

 

Tekmovanje bo organizirano v moških kategorijah, v katerih se bo prijavilo najmanj 7 (sedem) 

ekip; v ženski kategoriji, če se bo prijavilo najmanj 5 (pet) ekip; v kategoriji mešanih ekip, če se bo 

prijavilo najmanj 5 (pet) ekip. V primeru manjšega števila prijavljenih ekip v posameznih 

kategorijah, v teh kategorijah pokalno tekmovanje ne bo organizirano. 

 

Število tekmovanj:  največ 7 (sedem). 

 

Termini tekmovanj: od maja do oktobra (ob sobotah, izjemoma ob nedeljah). 

 

Rok za prijavo kandidatov: 29.2.2016.  

 

Gasilska zveza Slovenije imenuje za posamezno pokalno tekmovanje: 

- predsednika ocenjevalne komisije  

- sodnika za pregled opreme 

- nadzornika tekmovanja.  

 

Organizator pokalnega tekmovanja predlaga poleg imenovanih sodnikov s strani Gasilske zveze 

Slovenije še tekmovalni odbor in ostale člane ocenjevalnih komisij. Spisek potrdi regijski 

poveljnik, dokončno pa poveljnik Gasilske zveze Slovenije.  

 

Rok za pošiljanje spiskov tekmovalnega odbora in ocenjevalnih komisij: 28.3.2016.  

 

 

SPLOŠNO – ZA VSA POKALNA TEKMOVANJA: 

 

Pokalna tekmovanja morajo biti izvedena skladno s Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili 

gasilske službe prostovoljnih gasilcev, splošnimi pravili iz knjižice Pravila gasilskih in 

gasilskošportnih tekmovalnih disciplin, pravili posameznih tekmovalnih disciplin in navodili za 

izvedbo posamezne vrste pokalnega tekmovanja.  

 

Organizatorji so lahko PGD, občinska poveljstva ali gasilske zveze, vendar največ 1 (eden) 

organizator iz posameznega občinskega poveljstva. 

Prijave morajo biti usklajene na nivoju gasilske zveze.  

Organizator mora imeti na pokalno tekmovanje prijavljeno tudi svojo tekmovalno enoto.  

 

Kandidat za organizatorja se lahko prijavi za organizacijo več vrst pokalnih tekmovanj Gasilske 

zveze Slovenije (pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda, za člane in članice, za starejše 

gasilce in gasilke, gasilske dvojice).  



Izbrani kandidati za eno vrsto pokalnega tekmovanja ne morejo biti več izbrani za ostale tri vrste 

pokalnih tekmovanj.  

V kolikor se kandidat za organizatorja prijavi na razpis za več vrst pokalnih tekmovanj, naj napiše 

prioritetni vrstni red za organizacijo tekmovanja. 

 

Kandidat za organizacijo pokalnega tekmovanja mora v prijavi poleg ostalih razpisnih pogojev tudi 

točen naslov lokacije, na kateri ima namen organizirati tekmovanje. Zaželeno je, da kandidati za 

organizacijo tekmovanja že ob prijavi pošljejo fotografijo tekmovalnega prostora.  

 

Organizator mora pokalno tekmovanje voditi preko Vulkana in Programa za gasilska tekmovanja 

Gasilske zveze Slovenije (razen pokalno tekmovanje gasilskih dvojic). 

 

V kolikor organizator vzporedno s pokalnim tekmovanjem organizira tudi lokalno gasilsko 

tekmovanje (pokalno, memorialno), ga mora organizirati v istih kategorijah, kot se bo izvajalo 

pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije. 

 

Za vsako posamezno pokalno tekmovanje določi poveljnik Gasilske zveze Slovenije nadzornika 

organizacije tekmovanja. Nadzornik bo na podlagi točkovnika za ocenjevanje podal oceno 

organizacije tekmovanja.  

 

Gasilska zveza Slovenije krije stroške: 

- pokalov, medalj, priznanj in nagrad za najboljše tekmovalne enote iz celotnega ciklusa 

pokalnega tekmovanja za prehodni pokal in strošek prehodnega pokala 

- sodnikov in nadzornikov pokalnih tekmovanj, ki jih imenuje Gasilska zveza Slovenije. 
 

Gasilska zveza Slovenije tudi sofinancira organizacijo pokalnih tekmovanj skladno s sprejetim 

programom dela.  

 

Organizator krije stroške: 

- organizacije posameznega pokalnega tekmovanja 

- terena 

- pokalov in medalj posameznega pokalnega tekmovanja 

- tekmovalnega odbora in ostalih sodnikov. 

 

Pred dokončno odločitvijo o organizatorjih pokalnih tekmovanj si bo delovna skupina nove 

kandidate za organizatorje tudi ogledala. Predlog delovne skupine bo obravnavala Komisija za 

tekmovanja ter pripravila predloge za Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije, ki bo organizatorje tudi 

potrdilo. 

 

Kandidati za organizacijo posameznega pokalnega tekmovanja za prehodni pokal Gasilske zveze 

Slovenije naj pošljejo pisne prijave s predlogom 2 (dveh) možnih datumov izvedbe tekmovanja 

(med katerima naj bo vsaj 7 dni razlike) na Gasilsko zvezo Slovenije najkasneje do rokov, 

navedenih v razpisu. 

 

Pokalna tekmovanja po tem razpisu ne bodo organizirana v terminih državnega mladinskega in 

članskega tekmovanja za leto 2016 in v obdobju med 16.7. in 21.8.2016.  

 

Prijave kandidatov za organizatorja morajo biti podpisane in požigosane tudi s strani gasilske 

zveze.  

 

Z gasilskimi pozdravi! 

  Poveljnik:   

  Franci Petek   

    

 
 


