
 
NOTRANJSKA GASILSKA REGIJA 
 

Za:  

GZ-Logatec  

GZ-Vrhnika  

 

Notranjska gasilska regija 
r a z p i s u j e 

v počastitev spomina na dolgoletnega predsednika Gasilske zveze Slovenije, 

tovariša MATEVŽA HACETA, 
tekmovanje gasilske regije v letu 2022 

 

Tekmovanje bo potekalo v IOC Logatec na parkirišču MLINAR LES v soboto, 22.10.2022 ob 8.30 
uri za mladino, za članice, člane ob 13.00 uri ter za starejše gasilke in starejše gasilce ob 
10.00 uri. Glede na število prijavljenih enot bo možna sprememba pričetka tekmovanja v 
posameznih tekmovalnih disciplinah. Točna časovnica bo poslana naknadno, ko bo znano število 
tekmovalnih enot. 
1.  
a) pionirji od 6 do 11 let  
b) pionirke od 6 do 11 let  
- vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  
- štafeta s prenosom vode za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  
- vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  
 
2.  
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, 2019)  
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; vprašanja za mladino – letnik 2022)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  
 
3.  
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, 2019)  
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; vprašanja za člane in članice – letnik 2022)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  
 
4.  
a) Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let  
b) Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 58 let  
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  
- vaja raznoterosti – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019)  
Regijskega gasilskega tekmovanja se lahko udeležijo tekmovalne enote pionirjev, pionirk, mladincev, 
mladink, članov A, članic A, članov B, članic B, poklicnih gasilcev A in poklicnih gasilcev B starejših 
gasilcev in starejših gasilk, ki so na tekmovanjih gasilskih zvez dosegle prva tri mesta. 
 



Državnega gasilskega tekmovanja v letu 2023 se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, ki bodo 
na regijskih tekmovanjih dosegle prva tri mesta . 
 
Pri vseh tekmovalnih enotah se na posameznem tekmovanju upošteva leto rojstva, razen pri pionirjih 
in pionirkah, ki morajo dopolniti 6 let na dan tekmovanja ter članih A in članicah A, ki morajo dopolniti 
16 let na dan tekmovanja.  
 
V kategoriji mladincev in mladink lahko tekmujejo tudi pionirji in pionirke (tekmovalci, mlajši od 12 
let), 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. 
 
Pri sestavljanju tekmovalnih enot – posebej pionirskih in mladinskih – morate upoštevati, da velja v 
razpisu navedena starost tekmovalcev za leto, v katerem se izvaja tekmovanje.  Zato se morate 
odločiti, ali boste nastopali v letu 2022 z mlajšimi enotami, ali pa boste v letu 2023 – v kolikor se bo 
enota uvrstila na državno gasilsko tekmovanje – zaradi previsoke starosti tekmovalcev, spreminjali 
sestav tekmovalne enote.  
 
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 2019. 
 
Razglasitev rezultatov bo eno uro po končanem tekmovanju. 

Tekmovalci v vseh tekmovalnih enot morajo biti vpisani v Vulkan. 
 
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 . 
 
OBVEZNA PRIJAVA ENOT PREKO VULKANA do torka, 18. 10. 2022. 
Informacije: 041 349 036, (Marko Vehar) ali E- mail: marko.vehar@kolektor.com 
 
 

 

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!   

 

Regijski poveljnik 

Marko Gorše 

 


