DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

RIBNICA
Ulica Hrvatskog proljeća 87, Ribnica, 10415 Novo Čiće
Žiro račun broj 2360000-1101490176
Matični broj: 1228749, OIB: 46137489358

organizira
I. KUP FRANJE MIKULINA
u brzom spajanju usisnog voda
subota 21. veljače 2015. godine od 15 h
u dvorani DT Arena- Novo Čiče
Natjecanje se organizira u sljedećim kategorijama:
MUŠKI A,
MUŠKI B/ roñeni 1985.g. i stariji,
ŽENE A,
ŽENE B/ roñene 1985.g. i starije,
Natjecanje će se izvoditi na dvije staze i to u sastavu odjeljenja od šest članova: Z, S, V1, V2, C1, C2
po pravilniku HVZ-a iz 2012. godine. Natjecatelji su obavezni nastupiti u kompletnoj opremi za
natjecanje: radna odora, radne cipele, kaciga, radni opasač tipa A bez karabina i s oznakama.
Vrijeme izvoñenja vježbe mjeri se računalom koje reproducira zapovijed i automatski pokreće
štoperice na stazama. Po završetku vježbe, strojar izriče naredbu „GOTOVO“ i zaustavlja mjerenje
vremena pritiskom na tipku iza “A” stabilne spojnice ugrañene na maketi. Po zaustavljanju vremena
počinje odbrojavanje vremena (10 sekundi) za postrojavanje natjecatelja. Natjecatelji se postrojavaju
na rubu tepiha (ispred makete u smjeru navale) u jednovrsni stroj licem okrenuti prema bazenu.
Zapovjednik je skroz desno pa ga slijede S, V1, V2, C1, C2 .
Izmjereno vrijeme projicira se na platnu za sve staze istovremeno. Izvode se dvije vježbe, po jedna na
svakoj stazi, a računa se vrijeme bolje izvedene vježbe.
Svako natjecateljsko odjeljenje dobiva diplomu za sudjelovanje, a tri prvoplasirana odjeljenja u svim
kategorijama dobivaju pehare u trajno vlasništvo.
Najboljih osam vremena muških A i B odjeljenja ulazi u muški Super kup, a najboljih osam vremena
ženskih A i B odjeljenja ulazi u ženski Super kup.
Za pobjednike u „Super kupu“ u svakoj kategoriji osigurani su prelazni pehari i novčane nagrade u
iznosu od 500,00 kn.
Prijave ekipa za natjecanje primaju se najkasnije do 20. veljače 2015. godine do 16.00 sati na telefone
091/5578 590 (tajnica: Dubravka Kolar Janković) odnosno 098/304 255 (zapovjednik: Mario Stipetić)
ili na e-mail: dvdribnica@gmail.com; mario.stipetic@mzoip.hr. U prilogu raspisa je Prijavni list i
obrazac za popis natjecatelja.
KOTIZACIJE ZA NATJECANJE NEMA.
Po završetka natjecanja, druženje i dodjela nagrada se nastavlja u prostorijama DVD RIBNICA, a za
dobar provod i ugodno raspoloženje pobrinut će se grupa „Slatki snovi.
Veselimo se vašem dolasku
Predsjednik
Stjepan Vrban

