DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

OTOK
OIB:13547360116
Žiro račun: 2403009-1120006269
Trg Sv. Nikole 4, Samoborski Otok, 10430 Samobor
PREDMET: Poziv za 10. Memorijal Josipa Groma
Dobrovoljno vatrogasno društvo Otok, organizira vatrogasno natjecanje, jubilarni

10. Memorijal Josipa Groma
koji će se održati u subotu 18.06.2016. g. kod vatrogasnog doma u Samoborskom Otoku
prema sljedećem rasporedu:
 od 14.30 sati prijava ekipa djece
 od 15.00 sati početak natjecanja za ekipe djece
 od 15.30 sati početak natjecanja odraslih ekipa
Natjecanje će se provoditi prema važećem Pravilniku HVZ-a u kategorijama:
DJECA Ž - DJECA M - MUŠKI A – ŽENE A - MUŠKI B – ŽENE B
Na natjecanju će se izvoditi dvije vježbe bez štafetne utrke.
Natjecanje u kategorijama MA, ŽA, MB i ŽB će se biti brzo spajanje usisnih vodova. Izvoditi
će se na dvije staze i to u sastavu odjeljenja od šest članova: Z, S, V1, V2, C1, C2.
Vrijeme izvođenja 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 ugrađene na maketi. Po
zaustavljanju vremena počinje odbrojavanje vremena (10 sekundi) za postrojavanje
natjecatelja. Natjecatelji se postrojavaju na rubu tepiha 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.
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 poklon bonovi sponzora.
Tri najbolje plasirane ekipe u svakoj kategoriji dobiti će pehare, a ukupni pobjednici u
kategorijama MUŠKI i ŽENE i prijelazne pehare.
Rok prijave ekipa je: 16.06.2016.
Prijaviti se može:
preko e-mail adrese: dvdotoksamoborski1929@gmail.com
i brojeva mobitela: 095/9005584 Željko Vitko (Zapovjednik)
095/8664485 Darko Šprajc (Tajnik)
Nakon natjecanja održat će se vatrogasna zabava, gdje će vas zabavljati Maestral band.
Osim toga osigurali smo velik izbor jela i pića po vrlo povoljnim cijenama.
Veselimo se vašem dolasku!
UPRAVNI ODBOR DVD-a OTOK

