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ZADEVA:  RAZPIS TEKMOVANJ IN DISCIPLIN GZ NOVO MESTO ZA LETO 2020 

 

Poveljstvo GZ Novo mesto je na svoji zadnji seji sprejelo sklep o izvedbi tekmovanj GZ Novo mesto za 
leto 2020.  
 
Gasilska zveza Novo mesto razpisuje naslednja tekmovanja, kategorije in discipline: 
 

I. Pionirsko in mladinsko tekmovanje v soboto 30.5.2020 – Lokacija: Mirna Peč 
 
Obleka, obutev in oprema po predpisih GZS. V izjemnem primeru so namesto gasilskih delovnih hlač 
dovoljene negasilske hlače ali spodnji del trenerke, vendar morajo biti dolge hlačnice. Ostalo pa po 
pravilih GZS 
 
Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v Vulkan in morajo imeti izkaznice pionirja/mladinca s sliko (stara ali 
nova). 
 

Pionirke in pionirji: 
1. vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 35),  
2. štafeta na 400 metrov z ovirami za pionirje (Knjižica Pravila GŠTD,• 2019, str. 42) in   
3. vaja razvrščanja za pionirje in pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str.• 282). 

 
Mladinke in mladinci: 

1. Vaja z ovirami za mladince (Knjižica Pravila GŠTD,• 2019, str. 58), 
2. Štafetna na 400m z ovirami za mladince (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 85) in  
3. Vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 286). 

 
II. Tekmovanje članic in članov (Avtorally) v nedeljo 7.6.2020 – Lokacija: GPO Škocjan: 

 
Vsa osebna oprema in oprema za izvedbo vaje, ki jo morajo imeti ekipe je po pravilih GZS. Enote ki 
tega ne morejo zagotoviti same ali z izposojo bodo nastopile izven konkurence. 
 
Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v Vulkan. Identifikacija članic in članov na komisiji A je z veljavno 
gasilsko izkaznico ali z izpisanim matičnim listom iz Vulkana + osebni dokument s sliko. 
 
Razpisane kategorije: 

• Člani A 

• Članice A 

• Člani B 

• Članice B 
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Razpisane tekmovalne discipline: 
 

1. Pregled vozil in opreme v vozilih. Vsako društvo mora priti s svojim gasilskim vozilom! 
2. Vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286).    
3. Vaja raznoterosti (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 243). 
4. Vaja z motorno brizgalno (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 114),   
5. Štafetni tek na 400m brez ovir (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 166) 

 
III. Tekmovanje starejših gasilcev v nedeljo 7.6.2020 – Lokacija: GPO Škocjan: 

 
Vsa osebna oprema in oprema za izvedbo vaje, ki jo morajo imeti ekipe je po pravilih GZS. 
 
Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v Vulkan. Identifikacija članic in članov na komisiji A je z veljavno 
gasilsko izkaznico ali z izpisanim matičnim listom iz Vulkana + osebni dokument s sliko. 

 
Razpisane kategorije: 

• Starejši gasilci → starost od 58 let (za tekmovanje GZNM lahko od 55 let) 

• Starejše gasilke → starost od 48 let (za tekmovanje GZNM lahko od 45 let) 
 

V letu 2020 se za tekmovanje GZNM zadnjič dovoli sodelovanje mlajšim članom brez 
odbitnih točk. 

 
Tekmovalne discipline: 

1. vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 254) in   

2. vaja raznoterosti - 7 tekmovalcev (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 272) 
 

IV. Splošne informacije: 
 
Tekmovanja bodo v Vulkanu odprta od 1.3.2020 naprej. Rok za prijave je: 

• Pionirsko in mladinsko tekmovanje do 24.5.2020 

• Avtorally in starejši gasilci do 31.5.2020 
 
Rok prijave je potrebno spoštovati. Prijav po pretečenem roku ne bomo upoštevali. 
 
Tudi letos bo možen vpis željenega časa nastopa direktno v časovnico, kot je to bilo lani. Vpis v 
časovnico bomo upoštevali le enotam, ki so vpisane tudi v Vulkan. 
 
Dodatna navodila vezana na sam nastop na tekmovanju bomo posredovali skupaj s časovnico. 
 
Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na številko 041/358.430 ali na elektronsko pošto 

poveljnik.gznm@gmail.com.  

 

 

Z gasilskim pozdravom "Na pomoč!"  

      

  POVELJNIK GZ       PREDSEDNIK GZ 

   Andrej Grgovič       Fikret Fejzić 
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