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Gasilska zveza Ribnica in Gasilska zveza Loški Potok 

razpisujeta tekmovanje svojih gasilskih enot 
za memorial Matevža Haceta v letu 2022. 

 
 

Tekmovanje bo potekalo 17.9.2022 na stadionu Ugar v Obrtni coni Ugar, v naslednjih 
kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 
 

a) pionirji (od dopolnjenih 6 do 11 let ) 
b) pionirke (od dopolnjenih 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) 
 

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) 

 
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) 

 

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) 
 
Pri pionirjih, pionirkah, mladincih in mladinkah delovna uniforma ni obvezna in so lahko 
tekmovalci v športni opremi, Pri vseh ostalih kategorijah je obvezna delovna uniforma, lahko 
tudi kombinezon za gašenje gozdnih požarov. 
 
Pionirji(ke), mladinci(ke) in veterani(ke), bodo imeli tekmovanje v dopoldanskem času, od 8.00 
do 12.00, vsi ostali pa v popoldanskem času, od 13.00 do 18.00. Pred tekmovanje bo poslana 
časovnica s točnim razporedom za vse prijavljene ekipe. 
 
Podelitev bo po zaključenem tekmovanju, okvirno ob 19.00. Prve tri ekipe prejmejo pokale. 
 

Oprema za tekmovanje mora biti standardne izvedbe, brez predelav in inovacij. 
 
Regijskega gasilskega tekmovanja se bodo lahko udeležile tekmovalne enote, ki bodo dosegle 
prva tri mesta, . 
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Pri vseh tekmovalnih enotah se na 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 tekmovanju 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. 
 
Preverjanje podatkov o članih bo na gasilskem tekmovanju potekalo iz baze Vulkan, zato 
morajo biti člani tekmovalnih desetin vpisani v Vulkan in imeti izdane gasilske izkaznice.  
 
Za sodelovanje na mladinskem tekmovanju je obvezna IZKAZNICA PIONIRJA IN MLADINCA s 

sliko.  
 
Za sodelovanje na članskem tekmovanju je za kategorije članov A, članic A, članov B, članic B, 
starejših gasilcev in starejših gasilk obvezna GASILSKA IZKAZNICA. 
 
V izrednih primerih (izgubljena ali pozabljena izkaznica) se to lahko nadomesti z matičnim listom 
in osebno izkaznico. 
 
Prijave tekmovalnih ekip sprejemamo preko aplikacije Vulkan do 10.9.2022, morebitne 
odjave pa sprejemamo do 13.9.2022 do 18. ure. 
  
 
Ribnica : 7.7.2022 
 
 
Poveljnik GZ Ribnica                                                                     Predsednik GZ Ribnica 
      Puželj Janez                                                                                   Andolšek Jože 
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      Ravnikar Samo                                                                              Car Aleksander 


