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R A Z P I S U J E 

 
 

18. pokalno gasilsko tekmovanje pionirjev, mladincev in članov za pokal 

»PGD GRAJENA«, 
 

ki bo v soboto, 21. 5. 2016, s pričetkom ob 14. uri, na nogometnem igrišču na Grajeni. 
 
 
 

Tekmovanje bo v naslednjih kategorijah in z naslednjimi tekmovalnimi disciplinami: 
1. 
a) pionirke – od 7 do 11 let 
b) pionirji – od 7 do 11 let 

 vaja z vedrovko za pionirje in pionirke (Pravila GŠTD 2013, str. 35) 
 štafeta s prenosom vode za pionirje, -ke (Pravila GŠTD 2013, str. 52) 
 vaja razvrščanja za pionirje, -ke (Pravila GŠTD 2013, str. 278) 

 
 
2. 
a) mladinke – od 12 do 16 let 
b) mladinci – od 12 do 16 let 

 vaja z ovirami za mladince in mladinke (Pravila GŠTD 2013, str. 57) 
 štafeta brez ovir 400m 
 vaja razvrščanja za člane, -ice (Pravila GŠTD 2013, str. 281) 

 
 
3. 
a) članice – starost tekmovalk na dan tekmovanja 16 ali več let 
b) člani – starost tekmovalcev na dan tekmovanja 16 ali več let 

 vaja z MB (Pravila GŠTD 2013, str. 112) 
 štafeta brez ovir 400 m 
 vaja razvrščanja za člane, -ice (Pravila GŠTD 2013, str. 281) 

 
 
V kategorijah pionirk in mladink lahko nastopa po en pionir oz. mladinec. 
 
 
Prijave: 

Prijave sprejemamo na dan tekmovanja pri komisiji »A« od 14:00 do 16:00. 
Predhodne prijave sprejemamo na 031/592-381 – Robert Horvat. 
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Ekipe, ki tekmujejo za 2. ligaško gasilsko tekmovanje pionirjev in mladincev, tekmujejo v 
skladu z razpisom Sveta podravske regije! 
 

Ekipe, ki tekmujejo za spomladanski pregled društev, tekmujejo v skladu z razpisom OP 
Ptuj! 
 
 
Tekmovalci svojo identiteto potrdijo pred komisijo »A« z gasilsko ali osebno izkaznico. 
 
 
Nagrade: 
Prve tri tekmovalne enote v kategoriji pionirji/-ke in mladinci/-ke prejmejo medalje, prva mesta pa še 
prehodni pokal. 
Prve tri tekmovalne enote v članski kategoriji prejmejo pokale. 
Vse enote prejmejo spominska priznanja. 
 
 
Tekmovanje bo ob vsakem vremenu, vendar v primeru izredno slabega vremena pred odhodom od 
doma pokličite 031/592-381 – Robert Horvat. 
 
 
 
 
 

Upravni odbor PGD Grajena 
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