DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
DESNO TREBARJEVO
Desno Trebarjevo 73, HR-44201 Martinska Ves
Fax: +385 44 526013, E-mail: dvd.trebarjevo@gmail.com, dvd.dtrebarjevo@gmail.com
Desno Trebarjevo, 03.12.2015.

P O Z I V

na 1. dvoransko vatrogasno natjecanje u spajanju usisnog voda
"Kup DVD-a Desno Trebarjevo"
koje će se održati
09. siječnja 2016. godine
u sportskoj dvorani OŠ Braća Radić u Martinskoj Vesi
s početkom u 16:00 sati.
Natjecanje će se izvoditi u slijedećim kategorijama i klasama:
-MUŠKA ODJELJENJA - "A" i "B" klase,
-ŽENSKA ODJELJENJA - "A" i "B" klase,
Natjecanje će se izvoditi na dvije staze i to u sastavu odjeljenja od šest članova: Z, S, V1,
V2, C1 i C2 po važećem pravilniku Hrvatske vatrogasne zajednice. Natjecatelji su obavezni
nastupiti u kompletnoj opremi za natjecanje: radna odora, radne cipele, kaciga, radni opasač tipa A
bez karabina i s oznakama. Izvode se dvije vježbe, a računa se vrijeme bolje izvedene vježbe. Tri
najbolje plasirane desetine iz svake kategorije i klase dobit će pehare.
Za nastup na natjecanju potrebno je uplatiti kotizaciju od 250,00 kn po natjecateljskoj ekipi
na žiro račun (IBAN: HR6123400091110038419). U kotizaciji je uključeno 7 porcija jela i pića.
Molimo Vas da nam potvrdu o uplati i prijavnicu pošaljete najkasnije do 06. siječnja 2016.
na gore navedenu adresu ili da nas obavijestite na brojeve telefona: 044/711-073, 044/526-011,
098/390-100, fax: 044/526-013, kao i na jednu od sljedećih adresa e-pošte:
vladobrlecic@gmail.com ili mijo.brlecic@sk.t-com.hr . Više informacija o natjecanju potražite na
našoj facebook stranici.
Od 18:00 sati za sve Vas u Spomen domu „Braća Radić“ u Desnom Trebarjevu organiziramo
zabavu i proglašenje rezultata natjecanja.
U nadi da ćete Vašim sudjelovanjem uveličati naše 1. dvoransko vatrogasno natjecanje,
unaprijed se zahvaljujemo.
S poštovanjem,
Predsjednik:
Mijo Brlečić, dipl.ing.

VZO/VZG:
DVD:
Kontakt osoba(tel., e-mail):

PRIJAVNICA
Za 1. dvoransko natjecanje DVD-a Desno Trebarjevo
koji će se održati u subotu 09. siječnja 2016. godine.

PRIJAVLJUJEMO:
1.
2.
3.
4.

MUŠKA DESETINA
MUŠKA DESETINA

"A"
"B"

ŽENSKA DESETINA " A "
ŽENSKA DESETINA " B "

M.P.

Predsjednik/zapovjednik DVD-a:
___________________

