
PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO  

Drenov Grič 25, SI – 1360 Vrhnika  
www.pgd-dglb.si 

 

 

PGD Drenov Grič – Lesno Brdo 

razpisuje 

5. gasilsko tekmovanje za mladino ter  

14. gasilsko tekmovanje za člane  

za POKAL PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO 
IN TEKMOVANJE ZA 

POKAL GASILSKE ZVEZE VRHNIKA IN GASILSKE ZVEZE LOGATEC 

 
Tekmovanje bo potekalo v športnem parku na Drenovem Griču. 

Tekmovanja bodo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 
 

I. v soboto 26.9.2015 ob 8.00 uri 
1. Pionirke - starost tekmovalke od 7 do 11 let  

2. Pionirji - starost tekmovalca od 7 do 11 let  

- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (str. 35)  

- štafeta na 400 m z ovirami za pionirje in pionirke (str. 42)  

- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (str. 278) 

 

II. v soboto 26.9.2015 ob 8.00 uri 
1. Mladinke - starost tekmovalke od 12 do 16 let  

2. Mladinci - starost tekmovalca od 12 do 16 let  

- vaja z ovirami za mladince in mladinke (str. 57)  

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

- vaja razvrščanja (str. 281) 

 

III. v soboto 26.9.2015 ob 14.00 uri 
1. Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več  

2. Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več  

3. Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 55 let  

4. 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) 

 

IV. v soboto 26.9.2015 ob 15.30 uri 
1. Starejše gasilke – starost tekmovalke 48 let in več  

2. Starejši gasilci – starost tekmovalca 58 let in več  

- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (str. 248)  

- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (str. 268) 

 

Opombe: 
Tekmovanje za pokal GZ Vrhnika in GZ Logatec (članske enote gasilskih društev iz GZ Vrhnika in 

GZ Logatec): Enotam, ki tekmujejo za pokal GZ Vrhnika in GZ Logatec se rezultati hkrati 

obračunajo in razvrstijo za 14. gasilsko člansko tekmovanje za pokal PGD Drenov Grič – Lesno 

Brdo. 

Tekmovanje za 14. pokal PGD Drenov Grič – Lesno Brdo (vse prijavljene članske enote):  Rezultati 

se vsem članskim enotam obračunajo brez dodanih točk na leta starosti. 

 

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.  



Pri vseh tekmovalnih kategorijah se upošteva leto rojstva, razen pri članih A in članicah A, ki 

dopolnjujejo starost 16 let na dan tekmovanja.  

V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se 

upošteva njihova starost 7 let.  

V tekmovalnih enotah mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci, 

mlajši od 12 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica.  

Pri tekmovalnih kategorijah članov A in članic A je potrebno paziti, da imajo člani in članice 

dopolnjenih vsaj 16 let na dan tekmovanja.  

Tekmovalne enote članic B, članov B in poklicnih gasilcev B, lahko na lastno željo tekmujejo v 

kategoriji A (brez dodatnih točk na leta starosti).  

Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo 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 starostu, tako kot pri moških.  

 

Regijskega gasilskega tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalne enote pionirjev, pionirk, 

mladincev, mladink, članov A, članic A, članov B, članic B, starejših gasilcev in starejših gasilk, 
ki so na tekmovanju za pokal GZ Vrhnika in GZ Logatec dosegla prva tri mesta. 

 

Razglasitev rezultatov bo eno uro po končanem tekmovanju. 

 

NAGRADE: 
Pokal PGD Drenov Grič – Lesno Brdo: Vse tekmovalne enote prejmejo diplome za udeležbo na 

tekmovanju, za dosežena prva tri mesta pa pokale. Najboljše ekipe v vsaki kategoriji prejmejo 

prehodni pokal. 

Pokal GZ Vrhnika in GZ Logatec: Vse tekmovalne enote prejmejo diplome za udeležbo na 

tekmovanju, za dosežena prva tri mesta pa pokale. 

 

Preverjanje podatkov o članih bo na gasilskem tekmovanju potekalo iz baze Vulkan, zato morajo 

biti člani tekmovalnih enot vpisani v Vulkan in imeti izdane gasilske izkaznice. 

 

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.  

 

 

Prijave pošljite na priloženem prijavnem listu do 23.9.2015 na naslov:  
·  PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika,  

·  GSM: 041 370 674 (Franci Friškovec)  

·  E-mail: franci.friskovec@advant.si   

 

Za morebitne dodatne informacije pokličite 041 353 614 - Zvone Bastarda. 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ ! 

 

 

 

Tekmovalni odbor 

PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO 

 


