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

Datum: 30.7.2018 
PGD Drenov Grič – Lesno Brdo 

razpisuje 

8. gasilsko tekmovanje za mladino ter 
17. člansko gasilsko tekmovanje  

za POKAL PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO 
 

Tekmovanje bo potekalo na parkirišču podjetja Trans Felix na Lesnem Brdu ob glavni cesti. 
Tekmovanja bodo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 
 
1. v soboto 8.9.2018 ob 9.00 uri 
a) pionirji od 7 do 11 let  
b) pionirke od 7 do 11 let  
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 35)  
- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 52)  
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 278)  
 
2. v soboto 8.9.2018 ob 9.00 uri 
a) mladinci od 12 do 16 let  
b) mladinke od 12 do 16 let  
- mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 96)  
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za mladino – 2017/2018)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)  
 
3. v soboto 8.9.2018 ob 14.00 uri 
a) Člani A – starost vsakega tekmovalca: dopolnjenih 16 let in več  
b) Članice A – starost vsake tekmovalke: dopolnjenih 16 let in več  
c) Člani B – starost vsakega tekmovalca: 30 let in več  
d) Članice B – starost vsake tekmovalke: 30 let in več  
- taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 174)  
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 285; vprašanja za člane in članice – 2017/2018)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 281)  
 
4. v soboto 8.9.2018 ob 15.30 uri 
a) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let  
b) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 48 let  
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 248)  
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 268)  
 
 
Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri članih A 
in članicah A, ki dopolnjujejo 16 let na dan tekmovanja.  
 
V kategorijah pionirjev in pionirk lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar se upošteva 
njihova starost 7 let.  



 
V kategoriji mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši od 12 
let), vendar jih ne sme biti več kot polovica, upošteva pa se njihova starost 12 let.  
 
Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorije 
pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. 
 
Članice 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. 
 
Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 
 
Tekmovalne enote morajo biti opremljene, kot je določeno v knjižici Pravila gasilskih in gasilsko-
športnih tekmovalnih disciplin 2013, razen pionirskih, ki lahko nastopajo v pionirskih oblekah ali 
enotnih srajcah ali majicah ter športnih copatih, na glavi pa morajo imeti gasilsko kapo. 
 
Pričetek tekmovanja se lahko spremeni, glede na število prijavljenih enot na tekmovanje v 

posameznih kategorijah. 
 
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, člani B, starejše gasilke in 

starejši gasilci). 

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

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

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 

gasilk in gasilcev je obvezna GASILSKA IZKAZNICA. 

Prijave pošljite do 5.9.2018 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 

 

 
  


