Dobrovoljno vatrogasno društvo
Komin
Komin 3, 10383 Komin
OIB: 49096352682

Dobrovoljno vatrogasno društvo Komin u znak sjećanja na svog člana Vladimira Brckovića,
poginulog dragovoljca domovinskog rata, organizira jubilarni
XX. Memorijal “VLADIMIR BRCKOVIĆ - ZIMA”
Ovim putem srdačno Vas

POZIVAMO
na XX. Memorijal “Vladimir Brcković - Zima”, koji će se održati u subotu 06.07.2013. godine sa
početkom u 16.00 sati na igralištu kod crkve u Kominu.
Na Memorijalu će se održati vatrogasna takmičenja u sljedećim kategorijama:
- muške desetine, bez obzira na dob (po važećem pravilniku HVZ, bez štafetne utrke)
- ženske desetine, bez obzira na dob (po važećem pravilniku HVZ, bez štafetne utrke)
- djeca od 6-12 godina (natjecanje s brentačama, sa štafetnom utrkom bez prepreka)
- III. natjecanje operativnih vatrogasaca (izvršenje taktičkih vježbi)
Potrebnu opremu za izvođenje vježbi u svim kategorijama osigurava organizator.
Za prva tri mjesta u svakoj kategoriji osigurani su vrijedni pehari te veliki prijelazni pehar za
sveukupnog pobjednika vježbi po pravilniku HVZ-e.
U sklopu Memorijala održati će se „III. natjecanje operativnih vatrogasaca“
Više o natjecanju operativnih vatrogasaca u prilogu.
Kotizacije za natjecanja nema.
Molimo prijave za nastup na Memorijalu, za sve vježbe, izvršiti do 05.07.2013.
na: e-mail: dvdkomin@gmail.com ili na broj telefona 098/735-756, zapovjednik Zdravko Grošinić ili
098/164-9456, dozapovjednik Silvio Kober
Za sve natjecatelje i gledatelje biti će osigurana ponuda hrane i pića te zabava uz bend u šatoru pokraj
terena.
Sa poštovanjem!
U Kominu, 09.06.2013. god.

Upravni odbor

Dobrovoljno vatrogasno društvo
Komin

U sklopu tradicionalnog
XX. Memorijala “Vladimir Brcković - Zima”
koji će se održati u subotu 06.07.2013. godine sa početkom u 16.00 sati na igralištu kod crkve u Kominu.
DVD Komin organizira

„III. natjecanje operativnih vatrogasaca“

Vježbi mogu pristupiti ekipe od 5 članova. Članovi ekipe moraju imati radnu odoru ili vatrogasni
kombinezon, radne cipele ili čizme, vatrogasne kacige.
Na natjecanju će biti izvođene sljedeće vježbe:
1. Gašenje požara otvorenog prostora
2. Vježba sa navalnim vozilom – gašenje požara vozila
3. Vanjska navala sa hidrantom
4. Vatrogasna kuglana
5. Pismeni ispit znanja
6. Pronalaženje i izvlačenje unesrećene osobe
7. Unutarnja navala
8. Gašenje požara pomoću protupožarnog aparata
9. Vježba snalažljivosti
10. Vježba iznenađenja
Detaljan opis svake vježbe biti će podijeljen zapovjednicima ekipa prilikom starta te dodatno pojašnjen
prije svake vježbe.
Zadaci se moraju izvršavati sukladno siguronosnim uputama organizatora te se natjecatelji moraju
pridržavati sigurnosnih uputa. Svi natjecatelji sudjeluju u natjecanju na vlastitu odgovornost.

Kotizacije za natjecanje nema.

