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R A Z P I S 
 

Gasilska zveza Slovenije razpisuje POKALNO GASILSKO TEKMOVANJE STAREJŠIH 

GASILCEV in STAREJŠIH GASILK za prehodni pokal Gasilske zveze Slovenije za leto 2016. 

 

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). 

 

Tekmovanje bo izvedeno v skladu s Pravili gasilske službe, Posebnimi pravili gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev, Pravili gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih disciplin in Navodili za izvedbo 

pokalnega tekmovanja.  

 
Za končno oceno tekmovalne enote v ciklusu pokalnih tekmovanj se štejejo rezultati vseh izvedenih 

tekmovanj minus 2 (dva) najslabša rezultata v ciklusu pokalnih tekmovanj. 

 
Organizatorje pokalnih tekmovanj bo potrdilo Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije, nato bomo izdali še 

Navodila o izvedbi pokalnih tekmovanj za leto 2016. 

 

Tekmovalna enota mora v ciklusu sodelovati vsaj na 2 (dveh) pokalnih tekmovanjih.  
 

Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD.  Tekmovalec lahko nastopi 

na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto.  
 

Tekmovalne enote, ki želijo tekmovati v pokalnem gasilskem tekmovanju za Pokal Gasilske zveze 

Slovenije 2016, se morajo prijaviti na Gasilsko zvezo Slovenije najkasneje do 31. 3. 2016 (ime enote, 
kategorija, kontaktna oseba - e-naslov, gsm). Pred začetkom izvedbe pokalnih tekmovanj bomo razpisali 

tekmovanje še v Vulkanu in enote obvestili glede roka oddaje prijav v Vulkanu. 

 

Prijavljene tekmovalne enote se morajo nato prijaviti tudi vsakemu organizatorju pokalnega tekmovanja 
v razpisanem roku organizatorja posameznega pokalnega tekmovanja. 

 

Za sodelovanje na pokalnem tekmovanju v letu 2016 je OBVEZEN VPIS ČLANOV V PROGRAM 
VULKAN IN IZDANA GASILSKA IZKAZNICA, ki jo morajo imeti tekmovalci s seboj. 

 

Z gasilskimi pozdravi! 

Poveljnik:   
Franci Petek   
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