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Nova Gorica, 17.11.2014 
 
 
VSEM PGD IN PIGD V GZ GORIŠKE 
 
 

V A B I L O 
na »Igre brez meja« za mlade gasilce GZ Goriške  

 
 
V skladu s sprejetim sklepom poveljstva GZ Goriške bodo dne 6.12.2014 s pričetkom ob 
08.00 uri v telovadnici OŠ Kanal v Kanalu organizirane Igre brez meja, ki se jih lahko 
udeležijo mladi gasilci iz PGD in PIGD, ki so vključena v GZ Goriške. 
 
Vse prijavljene ekipe se zberejo v telovadnici OŠ ob 08.00 uri, kjer organizatorjem izročijo 
prijavni list. Predviden pričetek iger bo ob 08.30 uri.  
 
Ekipo sestavlja pet članov - dovoljena je tudi ena rezerva, v primeru poškodbe kakšnega 
člana ekipe. Ekipe so lahko mešane (fantje, dekleta), vendar pa po starosti razdeljene na 
pionirje, mladince in pripravnike. Poleg vsake ekipe mora biti tudi sodnik, ki ga ekipa pripelje 
s seboj. 
 
Potek iger in glavne odločitve bodo v rokah dveh sodnikov, ki jih izbere organizator. Sodnik 
vsake ekipe pa bo kontroliral potek igre nasprotne ekipe. Kdo bo komu sodil, se bo določilo z 
žrebom. Ocene sodnikov bodo objektivne in v primeru zapleta bo odločitev padla s posvetom 
vseh sodnikov. 
 
Tekmovalci bodo lahko testirali vse pripomočke, razložen bo natančen potek iger in njihova 
pravila. Dodeljena bo vloga sodnikov in izveden tisti del žrebanja, ki je pred igrami mogoč. 
Igre bosta vodila glavna sodnika, ves program pa bo povezoval glavni komentator, ki bo 
skrbel za dobro vzdušje gledalcev.  
 
Kratek opis iger in pravil sledi v nadaljevanju. Težko je z besedami opisati vse detajle, zato 
verjamemo, da boste potrebovali tudi kakšna dodatna pojasnila. Za dodatna pojasnila lahko 
pokličete Boštjana Bratuža (041 383 905) ali Branko Šavle (041 908 489).  
 
Pred vsako igro ekipa lahko vloži Jockerja. Pri vložitvi Jockerja se ekipi točke podvojijo. 
Zmagovalci bodo nagrajeni z medaljami. 
 
Vsi udeleženci (tekmovalci, sodniki, mentorji, navijači) morajo biti obuti v čiste športne copate 
(drugače vstop v telovadnico ni dovoljen). Tekmovalci naj imajo s sabo zdravstvene 
izkaznice in NOVE izkaznice mladincev. 
 
Prijave: 
 
Rok za prijavo ekip je 30.11.2014 do 12.00 ure. Prijave, prijavnice so priložene, pošljejo 
društva na GZ Goriška po e – mailu: gzgoriske@siol.net. 
 
Razpored izvajanje posameznih iger bo znan po prijavi ekip. 
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1. igra  Prenos žogic 
 
Potek igre: 
Igra poteka na čas. Sodeluje vseh pet tekmovalcev naenkrat. Štirje tekmovalci iz ekipe držijo 
napeto vrv v obliki pravokotnika ali kvadrata. Na eni strani tega kvadrata je sod z žogicami, 
na drugi strani pa prazen sod. V vrv je vpeto vedro, v katerega peti tekmovalec postavi eno 
žogico, teče do tekmovalca, ki drži vrv, mu preda vedro in sedaj ta drži vrv, naslednji 
tekmovalec pa teče naprej in tako preda vedro naslednjemu, dokler ne pridejo do praznega 
soda, kjer mora tekmovalec, ki tisti trenutek nosi vedro, stresti žogico v prazen sod. 
Tekmovalci lahko prenašajo samo eno žogico naenkrat. Prenaša se točno določeno število 
žogic, ki jih določi organizator. Igra poteka v obliki štafete. 
 
Cilj igre: 
Ekipa mora v tej igri čim prej prenesti vse žogice iz praznega soda v polnega. Igra se konča, 
ko so vse žogice v prej praznem sodu. Vrv je dolga približno 30 m. 
 
Točkovanje: 
Zmaga tista ekipa, ki je v najkrajšem času prenesla vse žogice iz polnega soda v praznega. 
 
Skica igre: 
 
 
       tekmovalec 
           sod z žogicami 
        vedro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           sod za žogice 
 
 



 

2. igra  Štafetno oblačenje gasilske opreme 
 
Potek igre: 
Igra poteka na čas. Sodeluje vseh pet tekmovalcev. Tekmovalci stojijo na začetku v koloni 
eden za drugim. Prvi tekmovalec položi čelo na vrh palice pred seboj in se tako 5x zavrti 
okoli palice, nato steče do gasilske opreme, si obleče jopič, obuje škornje in nadene čelado. 
Teče naprej do žoge in jo vrže v košaro. Na poti nazaj se ponovno sleče. Priteče na začetek 
do drugega tekmovalca in mu z dotikom roke preda štafeto. Z enako nalogo nadaljujejo tudi 
vsi ostali tekmovalci. Igre je konec, ko se vsi tekmovalci oblečejo in slečejo ter pridejo na 
začetek. Konec nakažejo z dvigom rok v zrak. 
 
Cilj igre: 
Vsi tekmovalci morajo v čim krajšem času opraviti svojo nalogo.  
 
Skica igre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      tekmovalci 
 
 
        palica 
 

 

      jopič, čelada in škornji 

 

 

 

          žoga 

      košara 



 

3. igra  Žogica skozi B - cev 
 
Potek igre: 
Igra poteka na čas. Sodeluje vseh pet tekmovalcev naenkrat. Na tleh je raztegnjena B cev in 
vsi tekmovalci morajo skoznjo čim prej spraviti žogico. Sodelovati morajo vsi tekmovalci. Igre 
je konec, ko se iz cevi prikotali žogica. 
  
Cilj igre: 
Vsi tekmovalci morajo v čim krajšem času opraviti svojo nalogo.  
 
Skica igre: 
 
 
 
    tekmovalec 
 
 
   B cev 
 
  žogica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. igra  Igra presenečenja 
 
Potek igre: Ker je igra presenečenja ni navodil. Izvedena bo le v primeru, da nam bo to 
dopuščal čas. 
 
 
Po zaključku iger bo organizirana prehrana in druženje udeležencev. 

 
                                                                                    Predsednik komisije za delo z mladimi                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                   Boštjan Bratuž l.r. 


