Komisija za mladino

Številka: 7/2021
Datum: 15. 12. 2021

Na osnovi programa dela Komisije za mladino Gasilske zveze Ljubljana za leto 2022 razpisujemo
IZBIRNO SMUČARSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA 2022

Smučarsko tekmovanje bo potekalo v soboto 15. 1. 2022, na smučišču Cerkno
PRAVICA NASTOPA:
Pravico do prijave na tekmovanje imajo člani in članice PGD članic GZL, ki lahko tekmujejo v naslednjih starostnih kategorijah:
-

Pionirji(od 6 do 11 let; letniki 2011 – 2016)
Pionirke(od 6 do 11 let; letniki 2011 – 2016)
Mladinci(od 12 do 16 let; letniki 2006 – 2010)
Mladinke(od 12 do 16 let; letniki 2006 – 2010)
Pripravniki(od 16 do 18 let; letniki 2004 – 2006)
Pripravnice(od 16 do 18 let; letniki 2004 – 2006)
Mentorji
Mentorice

Tekmovalci letnika 2006 (16 let) lahko tekmujejo le v eni kategoriji (mladinci/ke ali gasilci/ke pripravniki/ce)
Tekmovanje je odprtega tipa, to pomeni, da številčne omejitve pri nastopu mladoletnih tekmovalcev ni, omejitev je pri
mentorjih in mentoricah, kjer Komisija za mladino Gasilske zveze Ljubljana sofinancira enega(1) mentorja na vsake 3
mladoletne tekmovalce, ostali mentorji prijavljeni na tekmovanje, bodo obračunani enako kot spremljevalci.
IDENTIFIKACIJA:
Tekmovalci se morajo pred startom identificirati komisiji z izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico.
OPIS TEKMOVANJA:
Tekmovanje bo potekalo v eni vožnji na veleslalomski progi. Smučarsko tekmovanje bo vsebovalo tudi znanje gasilskih
veščin, saj bo moral tekmovalec na ustrezno označenem delu na veleslalomski progi opraviti praktično nalogo. Tekmovalci
startajo po vrsti glede na startno številko.
-

Pionirji/pionirke – prenos cevnega nosilca od označenega mesta do vedra (za nepravilno odložen cevni nosilec
– cevni nosilec mora biti ves v vedru – se k času vožnje po veleslalomski progi prišteje 5 sekund pribitka)
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-

-

Mladinke/mladinci – na označenem mesti spnejo ročnik s tlačno C – cevjo – za odpeto ali pol odpeto spojko s k
času vožnje po veleslalomski progi prišteje 10 sekund pribitka – Ročnik mora biti po opravljeni nalogi na ceradi,
če ni 5 sekund pribitka.
Pripravnice/pripravniki in mentorice/mentorji – na označenem mestu izvedejo tkalski vozel – za nepravilno
izvedbo vozla se k času vožnje po veleslalomski progi prišteje 10 sekund pribitka. Tkalski vozel in celotna vrv
mora biti po opravljeni nalogi v celoti na ceradi, če ni 5 sekund pribitka celotnemu času.

Slika1: Shematski prikaz proge z vzpenjanjem za mladince, mladinke, pripravnike, pripravnice, mentorice in mentorje. Vsi
našteti se morajo po opravljeni nalogi vrniti do zadnjih premaganih vrat in jih ponovno premagati. Pionirji in pionirke nadaljujejo z naslednjimi vrati po pravilni strani (slika je simbolična)

Po izvedbi praktične naloge tekmovalec nadaljuje v skladu z navodili na sliki 1. Tekmovalec, ki bo zamudil na start glede
na startno številko, bo tekmoval na koncu kategorije. Ob prihodu v cilj je potrebno nujno oddati startno številko.
DISKVALIFIKACIJA TEKMOVALCA:
Nepravilna vožnja skozi postavljena vrata na progi – če se tekmovalec ne vrne in pravilno premaga postavljena
vrata,
Neopravljena naloga na kontrolni točki
V primeru neprimernega vedenja tekmovalca na startu, progi, v cilji ter na razglasitvi rezultatov.

KONČNI REZULTAT:
Uvrstitev se točkuje po pravilniku FIS. Najboljših šest v vsaki kategoriji se uvrsti na regijsko smučarsko tekmovanje, ki bo
predvidoma potekalo v soboto 12. 2. 2022, na smučišču Rudno, Železniki.
PRITOŽBE:
Se sprejemajo pisno, 15 min po končanju tekmovanja.
STARTNINA:
Za smučarje tekmovalce (v ceno je všteta smučarska karta in kosilo)
Letnik 2008 in mlajši – 15,00€
Letnik 2007 – 1998 – 17,00€
Letnik 1997 dalje – 21,00€
Za smučarje ne-tekmovalce in spremljevalce (v ceno je všteta smučarska karta in kosilo)
Letnik 2008 in mlajši - 22,50€
Letnik 2007 – 1998 – 24,50€
Letnik 1997 dalje – 28,50€
Po prijavi bo na društvo posredovan račun za plačilo.
V kolikor PGD prijavi tekmovalca, ki potem ne tekmuje, ampak se udeleži smučanja kot ne-tekmovalec, bo društvo naknadno na račun GZL krilo razloko do polne cene za ne-tekmovalca.
PREVOZ:
Prevoz do smučišča je za vsa društva v lastni organizaciji.
PRIJAVE:
Prijave sprejemamo izključno v priloženi tabeli do vključno torka, 4. 1. 2022, na elektronski naslov mladina@gzl.si s
pripisom »Smučanje 2022«. Če prijava ne bo popolna je ne bomo upoštevali.
Ob prijavi je potrebno potrditi, da imajo vsi prisotni izpolnjen in podpisan obrazec GDPR KMGZL in se obrazec hrani v
arhivu društva. Obrazec najdete na www.mladi-gasilec.si/uporabno.
Dodatnih kart na dan tekmovanje ne bo možno kupiti po nižji, temveč le po redni ceni.
Kasnejših prijav ne sprejemamo.

ZAVAROVANJE in COVID-19:
Vsi udeleženci smučanja morajo imeti s seboj zdravstveno izkaznico zdravstvenega zavarovanja.
Vsi udeleženci smučanja morajo na dan smučanja izpolnjevati takrat veljavne pogoje za smučišča(PCT).
Gasilsko društvo, ki bo prijavilo na tekmovanje svojo mladino, mora poskrbeti, da je poleg tekmovalcev prisotno
tudi zadostno število mentorjev. Mentor mora med tekmovanjem in kasnejšim smučanjem skrbeti za varnost svojih varovancev.
Po določilih Zakona o varnosti na smučiščih je predpisana potrebna varovalna oprema za smučarje(obvezna uporaba
čelade do 14. leta starosti).
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki
bi nastale na ali izven proge.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte mladina@gzl.si.

Uroš Vrtar
Predsednik komisije

