PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO
Drenov Grič 25, SI – 1360 Vrhnika

www.pgd-dglb.si

PGD Drenov Grič – Lesno Brdo
razpisuje

4. MLADINSKO GASILSKO TEKMOVANJE
ZA POKAL PGD DRENOV GRIČ – LESNO BRDO

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 20.9.2014 s pričetkom ob 8.00 uri v športnem parku
ŠD DREN na Drenovem Griču v naslednjih kategorijah s sledečimi tekmovalnimi
disciplinami:
1.
• Pionirke: 7 - 11 let (rojene 2003-2007)
• Pionirji: 7 - 11 let (rojeni 2003-2007)
- 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)
V tekmovalnih enotah pionirk in pionirjev lahko tekmujejo tudi člani v starosti 6 let, vendar
se upošteva njihova starost 7 let. Na tekmovanju lahko nastopijo mešane tekmovalne
enote, ki pa se uvrstijo v kategorijo pionirjev. Pionirske ekipe lahko nastopajo na
tekmovanju v pionirskih oblekah ali trenirkah in enotnih majicah ter športnih copatih, na
glavi pa morajo imeti gasilsko kapo.

2.
• Mladinke: 12 - 16 let (rojene 1998 - 2002)
• Mladinci: 12 - 16 let (rojeni 1998 -2002)
- vaja z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 57)
- štafeta na 400 m z ovirami za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2013, str. 83)
Na tekmovanju se upošteva leto rojstva. Tekmovalne enote morajo biti opremljene, po
predpisih GZS (Knjižica Pravila gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin 2013). V
tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirke in pionirji (tekmovalci,
stari 11 let), vendar le-teh ne sme biti več kot polovica. Na tekmovanju lahko nastopijo
mešane tekmovalne enote, ki pa se uvrstijo v kategorijo mladincev.
Za sodelovanje na gasilskem tekmovanju po tem razpisu je obvezna NOVA IZKAZNICA
PIONIRJA IN MLADINCA s sliko in vpisom v vulkan.
Nagrade:
-Pionirke in pionirji: za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last.
-Mladinke in mladinci: za dosežena prva tri mesta pokal v trajno last.
-Najboljše enote v vsaki kategoriji prejmejo prehodni pokal.
-Vsaka enota prejme diplomo za sodelovanje.

Razglasitev rezultatov bo eno uro po končanem tekmovanju na prireditvenem prostoru
gasilskega tekmovanja.
Prijave pošljite najkasneje do četrtka,18.9.2014 na naslov:
• PGD Drenov Grič - Lesno Brdo, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika,
• GSM: 041 370 - 674 (Franci Friškovec),
• E-mail: franci.friskovec@advant.si

Vljudno vabljeni!

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!
Tekmovalni odbor
PGD Drenov Grič – Lesno Brdo
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