Št.: GZS 55/2018
Datum: 19. marec 2018
GASILSKIM ZVEZAM
ČLANOM POVELJSTVA
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA
Zadeva: RAZPIS ZA ORGANIZATORJA XXIII. MEDNARODNEGA MLADINSKEGA GASILSKEGA
SREČANJA IN XVII. MEDNARODNEGA GASILSKEGA TEKMOVANJA LETA 2021
V skladu s programom dela mednarodne gasilske organizacije CTIF bo Gasilska zveza Slovenije leta
2021 gostiteljica 23. mednarodnega gasilskega mladinskega srečanja in 17. mednarodnega gasilskega
tekmovanja
TERMIN:
prva polovica julija 2021
TRAJANJE:
od nedelje (prihod udeležencev) do sobote (odhod udeležencev), skupaj 7 dni
OKVIRNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV: okoli 3.000
- tekmovalne enote in mentorji: 2.550
- vodje reprezentanc: 27
- vozniki, prevajalci: 130
- sodniki: 240
- predstavniki CTIF, vodstvo tekmovanja: 50

ORGANIZATOR MORA ZAGOTOVITI:
1. NASTANITVE:
A/ Tekmovalne enote in mentorji
Primerni so šolski prostori (učilnice), prostori vojašnic …
Ena tekmovalne enota/en razred – pričakuje se 236 tekmovalnih enot.
Objekti naj imajo: vodjo objekta, skupno sobo, parkirni prostor, minimalno dva umivalnika po enoti in
en tuš. Lahko se na dvorišču postavijo kontejnerji.
B/ Sodniki, prevajalci, vozniki, člani Mladinske komisije CTIF, vodstva reprezentanc, vodstvo
tekmovanja
Primerni so študentski in dijaški domovi ter počitniški objekti (eno, dve do štiriposteljne sobe) –
potrebnih približno 400 postelj.
C/ Predstavniki CTIF, ožje vodstvo tekmovanja
Hotel – 15 enoposteljnih sob.

2. PREHRANO:
- zajtrk, kosilo, večerja za vse udeležence in organizatorje (redarji, kurirji in drugi delavci) –
lahko šotor, večje jedilnica ali primerna dvorana.
3. PROSTORE ZA:
- sprejem in evidentiranje udeležencev – sprejemni center (večji prostor, dvorana);
- predstavitev držav – nastop mladine (oder na prostem ali dvorana z odrom) – za 800 do 1000
ljudi;
- predstavitev držav – razstava mladine – prostor za postavitev 25 boksov, velikosti 3x3 m, ter
za obiskovalce – dvorana ali telovadnica;
- srečanje mladine – zabavni večer (lahko je šotor ali dvorana s primernim odrom);
- srečanje vodstev reprezentanc, sodnikov, gostov (sprejem župana ali predstavnikov države);
- zasedanje mednarodne Komisije mladinskih mentorjev CTIF (sejna soba ali dvorana za 30
udeležencev);
- Skupščina CTIF, kongresna dvorana;
- stalno informativno službo;
- PRESS center (v bližini tekmovalnega prostora, v nastanitvenih objektih – računalniki,
internet);
- prostor za VIP goste;
- možnosti za nastavitev in bivanje navijačev;
- možnosti kampiranja za navijače.
4.
-

ORGANIZACIJO TRENINGOV IN GASILSKEGA TEKMOVANJA:
glavni stadion s travnato površino, min. 110x70 m;
na glavnem stadionu 8 atletskih prog s tartansko podlago;
stadion za cca 4.000 oseb, možnost montažnih tribun;
stolp za vajo z lestvami;
prostore za treninge ob stadionu, pomožna igrišča;
skladišča za orodje;
ob stadionu – 7 prostorov po 10-20 m² (za komisiji A in B ter vodstvo tekmovanja);
ob stadionu – 1 prostor 150 m² (za sestanke s sodniki, vodji reprezentanc);
ob stadionu – prostor za formiranje parade ob otvoritvi in zaključku.

5. OSEBJE
- na tekmovalnem prostoru se dnevno potrebuje 25 delavcev (samo za postavitev
tekmovalnih prog);
- v tednu tekmovanja (tudi že prej) je dela za okoli 2.000 prostovoljcev;
- redarji, vodje parkirnih prostorov …;
- stalno prisotna nemško govoreča oseba – povezava z Nacionalnim organizacijskim
odborom in vodstvom tekmovanja;
- napovedovalci( po 2) za mladinsko in člansko tekmovanje ter otvoritveno slovesnost;
- godba na pihala – dve godbi na otvoritveni in dve godbi na zaključni slovesnosti.
6. ORGANIZACIJO TEKMOVANJA V ŠPORTNIH IGRAH:
- travnata površina, velikost najmanj 1.000 m2;
- rekviziti za športne igre.

7. PREVOZE:
- prevoz vseh udeležencev od nastanitvenih do prireditvenih prostorov (v primeru večjih razdalj
– več kot 30 min peš);
- 5 vozil s šoferjem za ogovorne osebe.
8. PRVO POMOČ:
- v nastanitvenih objektih (pri mladini),
- pri vseh aktivnostih.

Vse naštete in druge naloge ter ostali pogoji bodo natančneje predstavljeni ustreznim kandidatom ob
obisku komisije in kasneje na sestankih z izbranim organizatorjem.
Kandidati za organizatorja so lahko gasilske zveze s podporo regije in lokalne skupnosti, ki imajo
izkušnje pri organizaciji večjih tekmovanj ali podobnih prireditev.
Prednost pri izbiri organizatorja bodo imeli kandidati, ki bodo izpolnjevali zgoraj naštete pogoje in
pogoje, predstavljene ob obisku komisije.
Rok za prijavo kandidatov: do vključno sobote, 14. aprila 2018
Kandidati za organizatorja naj prijave pošljejo na Gasilsko zvezo Slovenije.
Prijava mora vsebovati natančen opis izpolnjevanja razpisnih pogojev ter skico nastanitvenih in
prireditvenih prostorov. Prijava mora vsebovati tudi pisno podporo lokalne skupnosti.
Vse prijavljene kandidate za organizatorja, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem, bo obiskala komisija
in se z njimi pogovorila o nadaljnjih aktivnostih.

Z gasilskimi pozdravi!
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