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     VATROGASNIM ZAJEDNICAMA ŽUPANIJA 
    VATROGASNIM ZAJEDNICAMA GRADOVA/OPĆINA 
       SVIM DVD-ima  

Poštovani prijatelji vatrogasci! 
 

Tradicionalno meñunarodno vatrogasno natjecanje 13. KUP SVETOG FLORIJANA 
održava se u subotu 02. srpnja 2016.g. na sportskom terenu DVD „Mladost“ u Kaštel Sućurcu 
s početkom u 12,00 sati. 

Natjecanje će se provoditi prema Pravilniku za meñunarodna vatrogasna natjecanja 
CTIF-a, a natjecatelji će biti razvrstani u slijedeće kategorije: Muški „A“, Muški „B“, Ženske 
„A“, Ženske „B“. Svi natjecatelji  moraju biti propisno odjeveni, prema važećem Pravilniku o 
natjecanju.  

Na natjecanju se izvodi po jedna vježba (sa cijevima „B“ od 20 m) i štafetna utrka na 
400 metara bez prepreka. Prve tri ekipe u svim kategorijama primiti će kipić Sv.Florijana, a 
sve učesničke ekipe diplomu za nastup na natjecanju. 

Program natjecanja: 

02.srpnja, subota: Do 11,00 sati  dolazak ekipa u Vatrogasni dom u K.Sućurcu  
Od 12,00 sati – natjecanje – sportski teren DVD „Mladost“ 

 

Program druženja – Dvorište Vat. doma DVD «Mladost»: 
20,00 sati       - Pozdravna riječ organizatora, pokrovitelja i donatora 

                       - Objava rezultata i podjela osvojenih nagrada 

                       - Muzika , ples i druženje…. 

 

ROK PRIJAVE ZA SVE EKIPE JE 28. LIPNJA 2016. GODINE NA ADRESU : 

DVD „MLADOST“ , Putaljski put 58, 21212 Kaštel Sućurac 

 e-mail: mladost-dvd@st.t-com.hr 

ili na broj telefona 021/224-333, fax 021/224-101,  

091/260 2218, Predsjednik Ljubiša Musinov.   

Kotizacije NEMA, a domaćin će pripremiti jela i pića po pristupačnim cijenama. 

 
KUP Sv.Florijana je susret prijateljskih i pobratimskih društava i svih vatrogasnih 

natjecateljskih ekipa iz Lijepe naše i  inozemstva.  
POZIVAMO i VAS, da učestvujete i  svojom nazočnošću uveličate ovaj jedinstveni 

susret vatrogasaca  u priobalju Lijepe naše.  
Očekujući Vašu prijavu, srdačno Vas pozdravljamo. 

  Sa štovanjem! 
          Predsjednik DVD-a: 
          Ljubiša Musinov 

           


