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Številka: GZS-57/2021
Datum: 2. 4. 2021
GASILSKIM ZVEZAM
ČLANOM UPRAVNEGA ODBORA IN POVELJSTVA GZS
ORGANIZATORJEM DRŽAVNEGA IN POKALNIH GASILSKIH TEKMOVANJ 2021

Zadeva: DRŽAVNO GASILSKO TEKMOVANJE IN POKALNA GASILSKA TEKMOVANJA 2021
Spoštovani.
Kljub slabim trenutnim epidemiološkim razmeram in negotovem stanju v prihodnje vam
sporočamo, da še vedno načrtujemo izvedbo Državnega gasilskega tekmovanja v Celju v
dneh 5. in 6. junija 2021 in razpisanih pokalnih gasilskih tekmovanj od maja do septembra
2021.
Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na svoji 19. seji dne 25. 3. 2021 sprejelo sklep, da je
datum za odločitev Poveljstva o izvedbi Državnega gasilskega tekmovanja in Pokalnih
tekmovanj za leto 2021 v načrtovanih sprejetih terminih 30. 4. 2021.
Kot smo vas že obvestili, imajo pravico za prijavo in nastop na Državnem gasilskem
tekmovanju v letu 2021 tekmovalne enote, ki so izpolnile pogoje za nastop na državnem
tekmovanju, ki je bilo predvideno v letu 2020. Seznam tekmovalnih enot je objavljen na
spletni
strani:
https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/01/Enote-za-drzavnotekmovanje-2021_pogoji_koncno.pdf
Vsi tekmovalci morajo izpolnjevati starostne pogoje glede na kategorijo v letu izvedbe
državnega tekmovanja, torej v letu 2021.
Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije na 19. seji dne 25. 3. 2021 sprejelo sklep, da se Iz razpisa
Ciklusa državnega tekmovanja 2019-2020, ki je bil podaljšan do leta 2021, za kategorije
pionirjev, pionirk, mladincev in mladink izbriše pogoj: Tekmovalec lahko v enem razpisnem
obdobju (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021) tekmuje le za eno PGD.
To pomeni, da lahko v društvih, kjer imajo težave s sestavo pionirskih in mladinskih
tekmovalnih enot zaradi spremembe leta državnega tekmovanja, tekmovalce nadomestijo
tudi s tekmovalci, ki so v tem ciklusu tekmovanj 2019-2021 že tekmovali na tekmovanju GZ
ali regijskem tekmovanju za drugo PGD.
Prijave na Državno gasilsko tekmovanje 2021 bomo začeli zbirati v Vulkanu po odločitvi
dne 30. 4. 2021, o čemer vas bomo predhodno obvestili.
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Rok za predprijave na Pokalna tekmovanja za leto 2021 pa podaljšujemo do 20. 4. 2021 (na
e-naslov: adriana.cividini@gasilec.net poslati ime tekmovanja, ime tekmovalne enote,
kategorijo, kontaktni e-naslov in gsm). Poimenske prijave v Vulkanu bomo zbirali po
odločitvi dne 30. 4. 2021.
Predlagamo, da tekmovalci izvajajo tiste kondicijske priprave, ki so dovoljene glede na
veljavne ukrepe in navodila.
O nadaljnjih aktivnostih vas bomo sproti obveščali.
Gasilske zveze prosimo, da obvestite tudi svoja društva.

Z gasilskim pozdravom: »Na pomoč!«
Poveljnik:
Franci Petek
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