
 
PGD Unec 
Unec 14 
1381 Rakek 
           
 

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO UNEC RAZPISUJE 

 

15. TEKMOVALNO SREČANJE PIONIRJEV IN PIONIRK 

ZA PREHODNI POKAL RUDOLFA MAISTRA 

 
ki bo potekalo 4.6.2016 od 9:00 dalje pri gasilskem domu Unec. 

 
 

TEKMOVALNE KATEGORIJE 

- Pionirji (starost od 7 do 11 let oz. rojeni 2005 - 2009) 

- Pionirke (starost od 7 do 11 let oz. rojeni 2005 - 2009) 

V ekipi lahko sodelujejo tudi pionirji in pionirke stare 6 let, vendar se jim pri obračunu 

upošteva 7 let.  

Nastopajo lahko tudi zmanjšane ekipe (6 tekmovalcev) 

 

TEKMOVALNE DISCIPLINE 

- Vaja z vedrovko za pionirje/ke (knjižica Gasilske in gasilsko športne tekmovalne 

discipline – GZS 2013, stran 35) 

- Štafeta s prenosom vode za pionirje/ke (knjižica Gasilske in gasilsko športne 

tekmovalne discipline – GZS 2013, stran 52) 

- Vaja razvrščanja za pionirje/ke (knjižica Gasilske in gasilsko športne tekmovalne 

discipline – GZS 2013, stran 278) 

 

PRITOŽBE 

Pritožbe so možne 15 min po zadnji opravljeni nalogi. Komisijo za pritožbe sestavljajo: 

kontrolor tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora in predsednik komisije B. 

 

 



 
 

PRIJAVA 

Rok za prijave je 29.5.2016. Prijave sprejema član tekmovalnega odbora Franc Šlajnar na 

elektronski naslov franc.slajnar@gmail.com ali na telefon 041 593 651.  

Prosimo da prijavne liste B posredujete vsaj dva dni pred tekmovanjem.  

Startnina znaša 25 eur za popolno ekipo in 15 eur za zmanjšano ekipo. Startnino mora vsak 

PGD poravnati vnaprej, in sicer z nakazilom na TRR PGD Unec. Podatki za nakazilo so:  

 

Prejemnik: PGD Unec, Unec 14,1381 Rakek 

TRR: SI56 0202 6001 2215 847 

Referenca: SI 00 300-2016 

BIC banke: LJBASI2X 

Koda namena: ADMG 

Namen: Startnina in ime vašega PGD 

 

Tekmovalne enote bodo o času nastopa obveščene po zaključku prijavnega roka, ko bo 

sestavljena časovnica.  

 

UNIFORMIRANOST 

Tekmovalci morajo biti v gasilski uniformi, če le-te nimajo, pa vsaj v dolgih hlačah in z 

gasilsko kapo. S seboj morajo imeti oznake tekmovalcev. Za identifikacijo je potrebna  nova 

izkaznica pionirja in mladinca. Osebna in ostale izkaznice niso dovoljene.  

 

NAGRADE 

Prve tri ekipe prejmejo pokal in medalje (za 9 oz 6 tekmovalcev, 2 rezervi in mentorja) v 

trajno last, ostale ekipe prejmejo spominske dipmome.  

Najboljša ekipa v seštevku točk vseh treh vaj prejme prehodni pokal.  

 

RED IN DISCIPLINA 

Za red in disciplino tekmovalne ekipe so odgovorni mentorji. V primeru neprimernega 

obnašanja enega oz. več tekmovalcev ali mentorja si organizator pridržuje pravico za 

diskvalifikacijo ekipe. 

Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.  



 
 

Za hrano in pijačo poskrbi organizator temovanja.  

 

Na Pomoč 

        Tekmovalni odbor PGD Unec 


