DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
RUGVICA
Adresa:Rugvica,Trg J.Predavca 2, Dugo Selo 10370
Kontakt:Predsjednik: 098/845-007 Tajnik: 099/819-1778
E-mail : dvd.rugvica1937@gmail.com

POZIV NA VATROGASNO NATJECANJE
U SPAJANJU USISNOG VODA
„ 4. ZIMSKI KUP DVD-a RUGVICA“
„NOĆ VATRENIH KACIGA“
koje će se održati u subotu, 28. Listopada. 2017. prema sljedećem rasporedu:
MJESTO ODRŽAVANJA: Sportska dvorana Osnovne škole „Rugvica“ u Rugvici
VRIJEME ODRŽAVANJA:
-16:30 sati - Prijava natjecateljskih ekipa
-17:00 sati - Početak natjecanja
-23:00 sati - Proglašenje pobjednika
KATEGORIJE NATJECANJA: Muški „A“i „B“ i Žene „A“i „B“
NATJECATELJSKA DISCIPLINA:
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 .
Izmjereno vrijeme bit će vidljivo na platnu za obje staze istovremeno.
Izvode se dvije vježbe, po jedna na svakoj stazi, a računa se vrijeme bolje izvedene vježbe.
Na natjecanju su osigurani pehari za prva tri mjesta u svakoj kategoriji. Ujedno za prva mjesta u „A“
kategoriji organizator osigurava PRIJELAZNI PEHAR.
Uz glavno natjecanje organiziramo i natjecanje “Silver kategorija” , što bi značilo da članovi
odjeljenja prije nastupa izvlače funkcije u vježbi . Kategorija je podjeljena na muške i ženske ekipe. Za
nastup se uplačuje kotizacija od 60kn a nagrade za prva 3 mjesta su pehari te prigodne nagrade.
Prijave ekipa i eventualna pitanja na:
099/819-1778 Mario Popović (tajnika DVD-a)

098/845-007 Marko Petek (predsjednik DVD-a),

, ili na e-mail: dvd.rugvica1937@gmail.com
Prijave ekipa su moguće do 25. Listopada 2017.
Kotizacija ekipa se uplaćuje u iznosu od 250 kuna na broj žiro računa HR5523600001101402661 otvorenog
kod Zagrebačke banke s naznakom “sudjelovanje na kupu”, ili prilikom prijave na natjecanju . Donacija
obuhvaća obrok s pićem. ( DVD koji nastupi sa dvije ili više ekipa uplačuje kotizaciju od 200kn)
A u „NOĆI VATRENIH KACIGA“ sudionike natjecanja i sve posjetitelje će zabavljati grupa „NOČNI
ŽIVOT“ u prostoru Vatrogasnog doma DVD-a Rugvica od 20 :00 sati.
Veselimo se Vašemu dolasku uz vatrogasni pozdrav: Vatru gasi brata spasi!
Upravni odbor DVD-a Rugvica

