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RAZPIS ZA TEKMOVANJA GZL V LETU 2022 
 

 

Komisija za tekmovanja  je na svoji 1. redni seji dne 23.02.2022 določila tekmovalne discipline, ter-
mine za tekmovanja GZL v letu 2022 ter obravnavala izbor organizatorja tekmovanj GZL. 
 
Glede na razpisano tekmovanje Gasilske zveze Slovenije za Memorial Matevža Haceta za obdobje 
2022-2023 se je komisija odločila, da razpiše enake discipline tudi za tekmovanja GZL v letu 2022. 
 
Vse discipline in pravila se izvajajo po Pravilih GŠTD 2019. Za udeležbo starejših gasilk velja, 
da od 01.01.2022 lahko nastopijo tekmovalke, stare 58 let in več. Vsi tekmovalci v članskih 
kategorijah morajo po novih pravilih najkasneje v 2 letih po prvem nastopu v tekmovalni enoti 
pridobiti čin gasilca pripravnika, sicer ne morejo več tekmovati na gasilskih tekmovanjih 
(Pravila GŠTD 2019, str. 8). 
 
Za leto 2022 bo GZS pripravila nova vprašanja za teoretični test – trenutno teh vprašanj v 
ekonomatu GZS še ni na voljo!! 
 
Za leto 2022 so torej določene naslednje tekmovalne discipline: 
 
A. RAZPIS TEKMOVALNIH DISCIPLIN PO KATEGORIJAH 
 
I.  
pionirke od dopolnjenih 6 do 11 let (rojene 2011 – 2015)  
pionirji od dopolnjenih 6 do 11 let (rojeni 2011 – 2015)  

- vaja z vedrovko (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 35) 
- štafeta s prenosom vode za pionirje/pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 53) 
- vaja razvrščanja za pionirje/pionirke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 282) 

 
Osebna oprema članov tekmovalnih enot (pionirska gasilska uniforma, pokriti z delovno kapo, obu-
tev športni copati ) 
 
II. 
mladinke od 12 do 16 let (rojene 2006 – 2010) 
mladinci od 12 do 16 let (rojeni 2006 – 2010) 

- mokra vaja s hidrantom za mladince in mladinke (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 98) 
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, vprašanja za mladino – letnik 2022)  
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286) 

 
Osebna oprema članov tekmovalnih enot (gasilska uniforma, čelada, obutev športni copati ) 
 
III. 
Članice A – starost tekmovalke dopolnjenih 16 let in več 
Člani A – starost tekmovalca dopolnjenih 16 let in več 
Članice B – starost tekmovalke 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 65 let 



 

 

Člani B – starost tekmovalca 30 let in več, za dodatne točke se upošteva starost do 65 let 
- taktična mokra vaja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 177) 
- teoretični test (Knjižica Pravila GŠTD, 2019; vprašanja za člane in članice – letnik 2022) 
- vaja razvrščanja (Knjižica Pravila GŠTD, 2019, str. 286) 

 
IV. 
Starejše gasilke – starost vsake tekmovalke najmanj 58 let – velja od 01.01.2022 !!! 
Starejši gasilci – starost vsakega tekmovalca najmanj 58 let 
- vaja s hidrantom – 7 tekmovalcev (GŠTD 2019, str. 254) 
-  vaja »raznoterosti« - 7 tekmovalcev (GŠTD 2019, str. 272) 
 
 
B. DATUM TEKMOVANJA IN ORGANIZACIJA OBČINSKIH GASILSKIH TEKMOVANJ 
 
Člansko tekmovanje GZL ter tekmovanje starejših gasilcev in gasilk se izvede v nedeljo, 
29.05.2022 
Mladinsko tekmovanje GZL se izvede v nedeljo, 25.09.2022 
Avtoreli GZL se izvede v soboto, 15.10.2022. 
 
Organizacija tekmovanj: 
 
Člansko tekmovanje GZL 2022 organizira sektor JUG 
Mladinsko tekmovanje GZL 2022 organizira sektor SEVER 
Avtoreli GZL 2022 organizira sektor ZAHOD 
 
PREDVIDOMA 14 DNI PRED ČLANSKIM TEKMOVANJEM BO ORGANIZIRAN POSVET SODNI-
KOV IN MENTORJEV! 
 
Vstop na tekmovališče ima samo tekmovalna enota!! V primeru, da se ugotovi kršitev navodil iz 
razpisa, se nastopajočo enoto diskvalificira! 
 
 
C. AVTORALLY GZ LJUBLJANA,  
 
bo v soboto, 15 oktobra 2022 (organizator sektor ZAHOD) 
 
Tekmovalne discipline bodo načeloma enake kot preteklo leto, prilagojene velikosti sektorja. Na-
vodila za izvedbo avtorelija bodo društva dobila predvidoma en mesec pred izvedbo avtorelija. 
Izvedba avtorelija bo v 2 kategorijah (GVC, GV1/GVV1/GVM). Nastop ekipe mora biti v zaščitnih 
(intervencijskih) oblekah, s škornji, čelado, rokavicami, podkapo pri vseh razpisanih disciplinah. 
 
 
D. SPLOŠNA NAVODILA OZ. INFORMACIJE 
 
 
Člani ekip morajo biti oblečeni v ustrezno gasilsko delovno obleko, za članske ekipe velja, da je 
dovoljena obutev tudi TEMNI, »gležnja oprijemajoči športni ali planinski čevlji« (GŠTD 2019, str. 
114). Ekipe nastopajo v enotnih uniformah, opremljene z enotnimi pasovi (v kolikor so pasovi prilago-
jeni, se ekipo diskvalificira 
 



 

 

Za sodelovanje na občinskem tekmovanju je za pionirje, pionirke, mladince in mladinke obvezna 
KNJIŽICA PIONIRJA IN MLADINCA s sliko. Alternativa je izpisek matičnega lista in osebni 
dokument tekmovalca.  
Verjetno ni potrebno posebej povdarjati, da se mladinskega oz. članskega tekmovanja lahko 
udeležijo le tekmovalne desetine v gasilskih uniformah.  
 
V tekmovalni enoti mladink in mladincev lahko nastopajo tudi pionirji (tekmovalci, mlajši od 12 let), 
upošteva se starost 12 let (teoretično je lahko celotna mladinska enota sestavljena samo iz pionirjev 
– Pravila GŠTD. Str 13) . Na vseh tekmovanjih lahko nastopajo tudi mešane tekmovalne enote, ki 
pa se uvrstijo v kategorije pionirjev, mladincev, članov in starejših gasilcev. Tekmovalec lahko nas-
topi na istem tekmovanju (velja za vse kategorije) le za eno tekmovalno enoto. 
 
Na mladinskem tekmovanju ne bo organizirane prehrane za mlade tekmovalce in mentorje. 
 
Za prijavo na A komisiji je za prijavo tekmovalcev v vseh članskih ekipah obvezna gasilska 
izkaznica (člani A, članice A, člani B, članice B, starejše gasilke in starejši gasilci). V primeru, da 
član ekipe nima s seboj izkaznice, je dovoljeno pokazati tudi izpis iz Vulkana (matični list) ter osebni 
dokument s sliko. 
 
Letos tekmovalno zastavo na članskem tekmovanju spušča prvouvrščena enota v kategoriji člani B. 
 
Tekmovanja v letu 2022 veljajo za izbirna tekmovanja in najboljše 3 ekipe iz vsake kategorije se 
uvrstijo naprej na regijski nivo. 
 
Začetek oz. zaključek tekmovanja bo opravljen v skladu s takrat veljavnimi navodili NIJZ. Objava 
rezultatov bo v 30 minutah po zaključku nastopa zadnje ekipe. 
 
Zaradi neprimernega vedenja tekmovalne enote, posameznega tekmovalca ali vodstva tekmovalne 
enote je ekipa lahko diskvalificirana. 
 
Prijave za posamezno tekmovanje bomo zbirali predvidoma cca. 15 dni pred datumom organizir-
anega tekmovanja. Na ta način bodo društva lažje planirala prisotnost svojih ekip na posamezni 
tekmi.  
 
Prijavo ekipe in članov ekipe je potrebno obvezno vnesti v VULKAN najkasneje predzadnji 
vikend v soboto do 24,00 ure. Prav tako je potrebno obvezno prijavo ekipe sporočiti tudi na 
naslov tekmovanja@gzl.si (zaradi možnosti za morebitno usklajevanje terminov nastopov)!!  
 
Po prijavi v VULKAN se vam izpiše PRIJAVNI LIST, katerega prinesete na A komisijo. 
Morebitne spremembe članov v ekipi so možne, spremembe vnesete ročno v prijavni list, novi 
član ekipe mora prav tako imeti gasilsko izkaznico. 
 
Z gasilskim pozdravom: N A   P O M O Č ! 
 
        Predsednik komisije za tekmovanja 
         Marko Kopač, GČ II. st.                                                                                                                              
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