DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
BELIŠĆE
Željeznička 11., 31551 Belišće; tel/fax: 031/663-676
MB: 03041298, OIB:24010355483
ŽR:2340009-1100012723

Vatrogasnim zajednicama Županija

Vatrogasnim zajednicama gradova/općina
Dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Broj: 5/13.
U Belišću, 2. travnja 2013. godine

Hrvatska vatrogasna zajednica i Dobrovoljno vatrogasno društvo Belišće upućuju

POZIV
za sudjelovanje na

XVI Susretu vatrogasne mladeži i podmlatka Belišće
i
1. kolu KUP natjecanja za mladež Hrvatske vatrogasne zajednice
koje će se održati 28. travnja 2013. godine (NEDJELJA) na pomoćnom nogometnom igralištu u
Belišću s početkom u 9,30 sati. Natjecanje će se izvoditi u kategorijama djeca ženska, djeca muška,
mladež ženska i mladež muška. U kategoriji mladeži izvodi se jedna vježba s preprekama i štafetna utrka
sukladno važećem Pravilniku o vatrogasnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj.
Molimo Vas da najkasnije do 25. travnja 2013. godine (ČETVRTAK) izvršite prijavu ekipe na
dostavljenom obrascu na fax broj 031/663-035 ili putem telefona broj: 091 558 1144 – tajnik Vedran
Opačak.
Kotizacija za sudjelovanje na natjecanju iznosi 350,00 kn (za 10 članova ekipe + voditelj što uključuje
hamburger i sok 0,5L). Za dodatne članove doručak se može kupiti po cijeni od 15 kn što je potrebno
posebno istaknuti u prijavi radi osiguranja dovoljnog broja obroka. Na dan natjecanja za djecu i mladež
biti će organizirana prodaja sokova i prehrane po vrlo povoljnim cijenama.
Molimo Vas da uplatu izvršite najkasnije do 25. travnja 2013. godine, na žiro-račun DVD-a Belišće broj:
2340009-1100012723, s naznakom „za Susret djece i mladeži“, a dokaz o izvršenoj uplati obavezno
dostaviti na dan natjecanja.
Za svaku ekipu osigurane su medalje (za 10 natjecatelja) i diplome, pehari za prva tri osvojena mjesta u
kategorijama i posebna medalja za svaku natjecateljsku ekipu.
NAPOMENA: Kako bi se natjecanje pravovremeno pripremilo, ekipe koje se ne prijave do navedenoga
roka, istu neće moći izvršiti na sam dan natjecanja, te tako neće biti u mogućnosti sudjelovati na
natjecanju.
Predsjednik DVD-a Belišće
Slavko Milekić, dipl.iur., v.r.

Program natjecanja „XVI Susret vatrogasne mladeži i podmlatka BELIŠĆE 2013.“
8,00sati - 8,30sati
8,30sati - 9,00sati
9,00sati - 9,15sati
9,30 sati
15,00 sati

PRIJAVA NATJECATELJSKIH EKIPA (voditelji ekipa prijavljuju se Odboru za prijavak i
dobivaju bon za hranu i napitak (po ekipi 11 kompleta) i obrok za dodatno prijavljene članove.
SASTANAK VODITELJA EKIPA I SUDACA
POSTROJAVANJE NATJECATELJSKIH EKIPA
POČETAK NATJECANJA
PROGLAŠENJE POBJEDNIKA I ZAVRŠETAK NATJECANJA

