
Na osnovi programa dela mladinske komisije obalno-kraške
regije za leto 2014 organiziramo:

15. REGIJSKO SREČANJE
DRUŠTEV MLADI GASILEC

ki bo v soboto, 24. maja 2014, ob 9.00 uri 

na OŠ »Cirila Kosmača« Piran

Tekmovanje bo potekalo v organizaciji PGD Piran,
GZ Piran, OŠ »Cirila Kosmača« Piran in 

mladinske komisije OK regije.



PRAVICA NASTOPA NA REGIJSKEM SREČANJU DMG:

• Srečanja  se  lahko  udeležijo  društva  Mladi  gasilec  in  gasilskih  krožkov  iz
osnovnih šol, kar dokažejo s prijavo in s podpisom ravnatelja šole.

• Ekipe se delijo na mlajše in starejše, vsako pa sestavljajo trije tekmovalci.
Mlajšo ekipo sestavljajo učenci  letniki  2003-2007 (7 do 11 let)  in  starejšo
ekipo letniki 2000-2002 (12 do 14 let). Vsi trije tekmovalci ne smejo biti rojeni
v istem letu in velja za obe kategoriji.

• Vsako ekipo lahko spremljata  mentor gasilec in mentor pedagog. Zaželeno
je, da ima en mentor do tri ekipe.

• Ekipe sodelujejo v teoretičnem in praktičnem delu.

• Istovetnost  tekmovalcev se bo preverjala pri  komisiji  A na podlagi  osebne
izkaznice ali potnega lista tekmovalca.

TEORETIČNI DEL:

1. Preventivni pisni test opravijo vsi člani ekipe (posamično), vsak član ekipe 
odgovarja na 8 vprašanj izbirnega tipa.

2. Vprašanja s prve pomoči opravlja ekipa skupaj. V testu je 5 vprašanj izbirnega
tipa.

Opomba: Vprašanja za preventivni test in vprašanja iz prve pomoči so objavljeni 
na spletni strani GZS  www.gasilec.net    (razpis DMG) ter so priloga razpisa.

PRAKTIČNI DEL:

1. Vaja z vedrovko - zbijanje tarče - mlajše in starejše ekipe

2. Metanje vrvi v krog - mlajše ekipe

3. Izberi gasilnik - starejše ekipe

4. Štafetno vezanje vozlov - mlajše in starejše ekip

STROŠKI:

Organizator za pripravo tekmovanja založi stroške priprav tekmovanja. Regijska
mladinska  komisija  pokrije  iz  fonda  doplačilne  znamke  del  stroškov  za
organizacijo  tekmovanja.  Razliko  seštevka  stroškov  organizatorja  (priprava
tekmovanja, prehrane udeležencev, stroški sojenja, priznanja, pokali, medalje,...)
in   fonda  iz  doplačilne  znamke se  razdeli  na  sodelujoče  število  ekip,  katere
morajo  kasneje  udeleženci  tekmovanja  povrniti  organizatorju.  Potne  stroške
tekmovalcev in mentorjev krijejo udeleženci sami oz. gasilska zveza ali osnovna
šola.

http://www.gasilec.net/


NEOPRAVIČENA ODSOTNOST:

V primeru neopravičene odsotnosti ekipe na tekmovanju bomo ekipi zaračunali
stroške,  kot  da  je  sodelovala  na  srečanju.  Opravičeno  odsotnost  ekipe  lahko
javite Mitju Ivančič po elektronski pošti  ivancic.mitja@gmail.com najmanj 48 ur
pred pričetkom srečanja.

PRIJAVE:

Gasilske  zveze,  društva  ali  osnovne  šole  pošljejo  prijave  na  priloženem
prijavnem listu do 15.05.2014 na Ivančič Mitja, Podgrad 52, 6244 Podgrad, ali po
elektronski  pošti  ivancic.mitja@gmail.com.   Kasnejših  in  nepopolnih  prijav  ne
sprejemamo!

PRIZNANJA:

Vse sodelujoče šole in ekipe srečanja prejmejo priznanja za sodelovanje ter 
spominske medalje. Ekipe, ki dosežejo prva tri mesta na srečanju, pa prejmejo 
za dosežena mesta pokale in medalje. 

V primeru, da pri izračunu točk dosežeta dve ekipi enako število točk, 
se na višje mesto uvrsti ekipa z boljšim rezultatom v vaji z vedrovko.

DISKVALIFIKACIJA:

Tekmovalna enota je lahko diskvalificirana:

- če se med tekmovanjem ugotovi, da v ekipi nastopajo člani, katerih starost ne 
odgovarja kategoriji, v kateri enota tekmuje;

- če se člani tekmovalne enote ali njihov neposredni vodja nepravilno vedejo 
pred ali med otvoritvijo tekmovanja, pred, med in po zaključku tekmovanja;

- prisotnost alkohola na prizorišču srečanja oz. tekmovanja

Tekmovalna enota se v primeru diskvalifikacije črta iz seznama udeležencev 
tekmovanja. Prav tako ji ne pripadajo nagrade, priznanja, medalje in pokali.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na: 

Mitja Ivančič OK regija (ivancic.mitja@gmail.com), tel:  031 760 228

Z gasilskimi pozdravi!

Predsednik MK OK regije : Predsednik RS OK regije:

Mitja Ivančič Miran Gregorič
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