
 

Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana 

                                                                                                     

                  
 

 

www.gasilec.net | E: gzslovenije@gasilec.net | T: +386 1 241 97 50 | F: +386 1 241 97 64 | TRR: 05100-8010163361 | ID za DDV SI63471736 

Datum: 27. 5. 2021 

 
 
Zadeva: KONČNO ŠTEVILO TEKMOVALNIH ENOT IZ DRŽAVNEGA TEKMOVANJA 2021 NA IZBIRNO TEKMOVANJE 2022 TER ŠTEVILO 

TEKMOVALNIH ENOT IN NORME ZA OLIMPIJADO 2022  

 

Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je na 20. seji dne 27. 5. 2021 sprejelo število tekmovalnih enot iz Državnega gasilskega tekmovanja 2021 na 

Izbirno tekmovanje 2022 ter število tekmovalnih enot in norme za Gasilsko olimpijado 2022: 

 

kategorija 
št. enot iz državnega 2021 na 

izbirno tekmovanje 2022* št. enot za olimpijado 2022   

  MLADINA (4 TEKMOVALNE ENOTE)   
mladinci 4 2   
mladinke 4 2   

  ČLANICE (4 TEKMOVALNE ENOTE)   
članice A 4 2   
članice B 4 2   

  ČLANI (10 TEKMOVALNIH ENOT)   
člani A 10 5   
člani B 8 4   

poklicni A 1 1 (0) **   
poklicni B 1 1 (0) **   

 Skupaj = 36 tekmovalnih enot Skupaj = 18 tekmovalnih enot   
     
Pravico do nastopa na gasilski olimpijadi 2022 pa ima dodatno tudi tekmovalna enota mladink PGD Zbilje, kot zmagovalna enota mladinske 
gasilske olimpijade 2019 v Švici.  
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OPOMBE:     
*Prav tako pa imajo pravico do udeležbe na izbirnem tekmovanju za udeležbo na gasilski olimpijadi 2022 tekmovalne enote, ki so na pokalnih 
tekmovanjih v štiriletnem obdobju med olimpijadama (2017, 2018, 2019, 2021) dosegle najboljši rezultat (upošteva se seštevek končnih točk 
posameznih let 
minus 1 (eno) najslabše leto).    
Pravico do uvrstitev glede na zgornja dva odstavka ima naslednje število tekmovalnih enot po najboljših rezultatih v posamezni kategoriji:  
-        če se pokalno tekmovanje izvaja vsa 4 (štiri) leta: prve 3 (tri) tekmovalne enote;    
-        če se pokalno tekmovanje izvaja 3 (tri) leta: prvi 2 (dve) tekmovalni enoti;   
-        če se pokalno tekmovanje izvaja 2 (dve) leti: prva – 1 (ena) tekmovalna enota;   
-        če se pokalno tekmovanje izvaja 1 (eno) leto: nobena tekmovalna enota.    
 

    
**Iz izbirnega tekmovanja spomladi 2022 se nadaljnjih priprav za olimpijado 2022 udeleži ena tekmovalna enota poklicnih članov in sicer tista, 
ki bo v svoji kategoriji procentualno bližje sprejeti normi za svojo kategorijo. 
 
 
Tekmovalne enote bodo morale pred začetkom olimpijade 2022 doseči tudi norme:   
     

KATEGORIJA NORME ZA OLIMPIJADO 2022    
mladinci 1.067,00    
mladinke 1.053,00    
člani A 415,00    
članice A 395,00    
člani B 425,00    
članice B 390,00    
poklicni A 401,00    
poklicni B 409,00    
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