Ur. broj: 02/11
Sigetec, 28. veljača 2012

Imamo osobitu čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 5. NATJECANJE OPERATIVNIH
VATROGASACA. Najtecanje će se održati u nedjelju 01. travnja 2012 godine s početkom
u 09,00 sati u Sigecu kraj Koprivnice. Dolazak i postrojavanje desetina do 09,00 sati ispred
Društvenog doma u Sigecu, nakon čega se vozilima odlazi do terena za održavanje natjecanja.
Raspored natjecanja:
09,00
09,10
17,00

postrojavanje i otvorenje natjecanja
polazak prve desetine sa starta
proglašenje rezultata.

Oprema:
Domaćin osigurava opremu potrebitu za natjecanje.
Natjecatelji osiguravaju kacigu, rukavice, opasač, čizme za pripadnike desetine. Može se
nastupati u jednodijelnom kombinezonu ili u zaštitnoj odori

Kotizacija po desetini (10 pripadnika) iznosi 350,00 kn u koju je uračunat ručak, te 2L soka
koji se dobije prije odlaska desetine na START. Kotizaciju možete uplatiti na žiro račun
DVD Sigetec 2340009-1110028702, sa naznakom "ime DVD-a za sudjelovanje na
natjecanju", ili u gotovini na dan natjecanja.
Za prva tri mjesta osigurani su pehari i medalje.
Kratki opis natjecanja:
Vježbu može izvoditi 7-9 vatrogasaca (minimalno 7 je potrebno za prijavu ekipe za
natjecanje). Vježbu može izvesti min. 7 vatrogasaca ali će im za to biti potrebno više
vremena. Natjecanje je zamišljeno kao zbir od 10 vježbi ili zadaća. Za svaku zadaću se
posebno mjeri vrijeme izvoñenja, a na kraju se sva vremena zbrajaju i oduzimaju od 2000
kako bi se dobili bodovi postignuti na natjecanju. Greške se ne upisuju, jer je svaka vježba
primjenjiva u praksi i vrijeme završava tek kad je vježba pravilno izvedena. Svaka vježba se
izvodi samo jednom i radi se posprema nakon vježbe.
Natjecanje sadržava slijedeće zadaće:
1. Unutarnja navala
2. Vježba sa hidrantom-postavljanje 2 mlaza i mlaza za pjenu (rušenje mete).
3. Izvršenje vatrogasnih zadaća.
4. Potraga za ozlijeñenim vatrogascem u požaru otvorenog prostora.
5. Gašenje požara zapaljivih tekućina.
6. Mokra vježba (rušenje mete, nema greški, važno je srušiti metu).
7. Zadaća iznenañenja
Matični broj: 3055213
Predsjednik Darko Palaš 098/975-36-30

OIB: 00208747193
Kontakt telefoni:

Žiro – račun 2340009-1110028702

Zapovjednik Davor Nemedan 098/905-52-32
Tajnik Mario Balog 099/213-95-74

8. Izrada zečjeg nasipa
9. Rješavanje pismenog testa (zaokruživanje točnih odgovora iz povijesti Hrvatskog
vatrogastva i osnovnih taktičkih situacija)
Dolaskom na start svake zadaće zapovjednik vrši prijavak o imenu i brojnom stanju
postrojbe.
Detaljniji opis zadaća možete naći na www.dvdsigetec.hr .
Dolazak na natjecanje možete prijaviti najkasnije do 28.ožujka 2012 godine na slijedeće
brojeve:
Predsjednik, Darko Palaš
Zapovjednik Davor Nemedan
Tajnik Mario Balog

098/975-36-30
098/905-52-32
099/213-95-74

S veseljem Vas očekujemo u Sigecu,

S poštovanjem,

Zapovjednik

MP

Vatr. časnik
Davor Nemedan
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