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PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM  
 
 
Na osnovi programa mladinske komisije GZ Škofja Loka organiziramo v sodelovanju s 
PGD Selca 
 
GASILSKI OVIRATLON  IN SREČANJE GASILSKE MLADINE GZ ŠKOFJA 
LOKA 
  
ki bo v soboto, 18. JUNIJA 2016 s pričetkom ob 9.00 uri v športnem parku Rovn. 
 
 

Kaj je gasilski oviratlon? 
Je dogodek poln avanturizma namenjen mladim gasilcem. Bistvo dogodka je zdrava zabava ob 
ekipnem premagovanju razgibane proge, ki zahteva sodelovanje vseh članov ekipe. Čas 
pravzaprav pri samem dogodku nima pomena, temveč sta v ospredju teambuilding in druženje. 
Osrednja tema prireditve je grajenje sodelovanja in medsebojne pomoči, kar sta bistvena 
elementa gasilstva. Oviratlonu sledi sproščeno srečanje mladine iz celotnega področja GZ Škofja 
Loka.  

 
Ekipe:  
Ekipo sestavlja 6 članov, in sicer 5 otrok in mentor. Člani ekipe so lahko otroci stari 7-16 let (letniki 
od 2009 do 1998), ki so vpisani v gasilsko organizacijo (Vulkan). Zelo so zaželene tako spolno kot 
starostno mešane ekipe. Prisotnost mentorja je obvezna in spremlja ekipo čez celotno progo. 
Mentor mora bit obvezno starejši od 18 let.  
Vsako gasilsko društvo sme prijaviti največ 3 ekipe. 
 
Identifikacija ekip: 
Ekipe se pri A komisiji identificirajo na podlagi prijavnega lista in knjižic pionirja in mladinca ali 
nove izkaznice pionirja in mladinca s sliko. Poleg tega vsaka ekipa prejme svojo identifikacijsko 
številko, ki se napiše na roko vsakemu članu ekipe. 
 
Trasa:  
Okvirna dolžina proge je 5 km. Na progi so nahajajo interaktivne ovire, ki so ustrezno razporejene 
glede na teren. Ob vsaki oviri je redar, ki nadzoruje premagovanje ovire. Proga je ustrezno 
označena, zato zemljevid ni potreben. 
 
Ovire: 
Ovire se naključno nahajajo na progi. Naloga ekipe je, da s skupnimi močmi vsi člani premagajo 
vse ovire. Premagovanje ovir zahteva nekaj psihofizične kondicije (npr. plazenje, plezanje, tek…) 
in iznajdljivosti, predvsem pa sodelovanje vseh članov ekipe.  
 
Nagrade: 
Med vsemi udeleženci prireditve bomo izžrebali nekaj prejemnikov nagrad, poleg tega pa vsak 
udeleženec prejme spominsko darilo. 
 
 
 
 



Oprema na tekmovanju: 
Udeleženci lahko sodelujejo v običajnih športnih oblačili primernih za tovrstne dogodke. 
Pričakujte, da bodo oblačila v cilju mokra in umazana. Poleg tega naj imajo udeleženci s seboj 
brisačo ter rezervno obleko in obutev.  

 
Prehrana:  
Za vse ekipe je poskrbljeno za prehrano in osvežilni napitek. 

 
Rok za prijavo je do vključno petka 10.6.2016 na Gasilsko zvezo Škofja Loka na 
telefonsko številko 04 513 17 13 ali po elektronski pošti: info@gzveza-skofjaloka.si 
 
Ekipe si prevoz zagotovijo SAME! 
V primeru slabega - deževnega vremena dogodek odpade. 
 
INFORMACIJE  
Vse ostale informacije lahko dobite na GZ Škofja Loka:  
- Metod Jamnik 04 513 17 13; 041 730 995  
- Tomaž Čadež 041 890 660 
 
OSTALA POMEMBNA NAVODILA, PRIPOROČILA  
Priporočamo, da imajo člani ekipe s seboj zdravstvene kartice.  
Tekmovanje poteka na lastno odgovornost! 
 
 
 
 
 
 
 

Predsednik mladinske komisije: 
Tomaž ČADEŽ l. r. 
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