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PGD Drenov Grič – Lesno Brdo 

razpisuje 

6. gasilsko tekmovanje za mladino ter  

15. gasilsko tekmovanje za člane  

za POKAL PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO 
 

 

Tekmovanje bo potekalo v športnem parku na Drenovem Griču. 

Tekmovanja bodo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 
 

I. v soboto 14.5.2016 ob 10.00 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 14.5.2016 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 14.5.2016 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 _brez ovir(str. 163)  

- vaja razvrščanja (str. 281) 

 

Opombe: 
Pričetek tekmovanja v kategoriji I. (pionirke, pionirji) bo določen, glede na število prijavljenih enot 

na tekmovanje. 

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 in članov 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 in članov.  



 

 

 

Razglasitev rezultatov bo eno uro po končanem tekmovanju. 

 

NAGRADE: 
Vse tekmovalne enote prejmejo diplome za udeležbo na tekmovanju, za dosežena prva tri mesta pa 

pokale (pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, članice A, člani A, članice B in člani B). 

Najboljše enote v kategoriji (pionirke, pionirji, mladinke, mladinci) prejmejo prehodni pokal. 

Najboljše enote v enotni kategoriji članic in članov prejmejo prehodni pokal. Rezultati za prehodna 

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

 

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 je obvezna GASILSKA IZKAZNICA. 

 

Prijave pošljite do 11.5.2016 na naslov:  
·  PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika,  

·  GSM: 041 370 674 (Franci Friškovec)  

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

 

 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ ! 

 

 

 

 

Tekmovalni odbor 

PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO 

 


