VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE
PODRAVSKE SESVETE
DVD PODRAVSKE SESVETE
Organizira:

6. KUP natjecanje operativnih vatrogasaca
Imamo osobitu čast i zadovoljstvo pozvati vas na 6. KUP natjecanje operativnih
vatrogasaca. Natjecanje će se održati u nedjelju 04.06.2017. godine sa početkom u
10:00 sati i svečanim proglašenjem rezultata u 17:00 sati.
Dolazak i postrojavanje desetine 10:15 sati ispred vatrogasnog spremišta u
Podravskim Sesvetama. Desetine trebaju biti propisno obučene (radna odora ili
osobna zaštitna odora kacige, opasače, čizme, rukavice ) te osigurati prijevoz na
dolazak izvođenje zadaće.
Natjecanje u slijedećim vježbama:
1. Unutarnja navala
2. Hidrant
3. Vježba sa usisnom pumpom
4. Zečji nasip
5. Vježba sa autocisternom
6. izvođenje vatrogasnih zadaća
7. Vježba iznenađenja
8. Rušenje čunjeva
9. Gašenje otvorenog prostora
10. Pronalaženje unesrećene osobe
Oprema:

Domaćin osigurava potrebitu opremu za natjecanje.
Kotizacija po desetini iznosi 300,00 kn. u koju je uračunat ručak, te 2L soka koji se dobije prije
odlaska desetine na START. Kotizaciju možete uplatiti na žiro račun DVD Podravske Sesvete
HR3023600001101253052
IBAN:
ili u gotovini na dan natjecanja.
Za prva tri mjesta osigurani su pehari i medalje
Vježbu može izvoditi 7 vatrogasaca desetine.
Natjecanje je zamišljeno kao zbir od 10 vježbi ili zadaća. Za svaku zadaću se posebno mjeri
vrijeme izvođenja, a na kraju se sva vremena zbrajaju i oduzimaju od 2000 kako bi se dobili
bodovi postignuti na natjecanju. Vrijeme vježbe završava tek kad je vježba pravilno izvedena.
Svaka vježba se izvodi samo jednom i radi se posprema nakon vježbe.
Dolaskom na start svake zadaće zapovjednik vrši prijavak o imenu i brojnom stanju desetine.
Svi članovi natjecateljske ekipe dužni su sa sobom imati osobnu iskaznice ili drugi
dokument radi provjere prilikom izvođenja vježbi

Dolazak na natjecanje možete prijaviti najkasnije do 01.06.2017. na sljedeće
brojeve telefona:
Zapovjednik: Vlašić Krunoslav 091/181 95 41
Tajnik: Šerbeđija Ivan 099/232 77 18
Predsjednik: Drvenkar Damir 091/456 79 68

