DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
VIRJE
Lugarićeva 13, Virje 48326, tel: 048/897-720, fax: 048/897-151
OIB: 68485941500, E-mail: dvd-virje@kc.t-com.hr

POZIVA VAS NA
8. MARTINJSKI KUP DUŠANA KOŠČIĆA
u brzom spajanju usisnog voda
koji će se održati 3. studenoga 2018. godine (subota) s početkom u 17 h, u Školsko
sportskoj dvorani u Virju
Natjecanje se organizira u sklopu Martinjskih dana općine Virje, pod pokroviteljstvom
Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije, Općine Virje i tvrtke Vatropromet,
u sljedećim kategorijama:
MLADEŽ M / 12 do 16 najstariji 2002. g.
MLADEŽ Ž / 12 do 16 najstarije 2002. g.
MUŠKI A
MUŠKI B / rođeni 1988. g. i stariji
ŽENE A
ŽENE B / rođene 1988. g. i starije
Natjecanje će se izvoditi na tri staze i to u sastavu odjeljenja od šest članova: Z, S, V1, V2, C1, C2. Po
pravilniku HVZ-a iz 2018. g. i pravilniku CTIF-a. Natjecatelji su obavezni nastupiti u kompletnoj opremi
za natjecanje: radna odora, radne cipele (nisu obavezne za mladež), kaciga, radni opasač bez karabina
i s propisanim natjecateljskim oznakama za vježbu s VMŠ. Vrijeme izvođenja vježbe mjeri se
računalom, koje reproducira zapovijed i automatski pokreće štoperice na stazama koje zaustavlja
strojar pritiskom na tipku iza „A“ stabilne spojnice ugrađene na maketi, nakon zapovijedi „GOTOVO“.
Odjeljenje se mora postrojiti na vrh staze ispred makete u jednovrstan stroj unutar 10 s vremena
licem okrenuti prema potoku. Izmjereno vrijeme projicira se na platnu za sve staze istovremeno.
Izvode se dvije vježbe, po jedna na svakoj stazi stime da mladež izvodi vježbu na „B“ usisnim cijevima
i sa „B“ usisnom košarom. Na natjecanju su osigurani pehari za prva tri mjesta u svakoj kategoriji,
pehari za super kup kod muške i ženske kategorije, kao i pehar za ukupnog pobjednika kupa s
najboljim rezultatom na natjecanju. Za pobjednika super kupa u svakoj kategoriji osigurana je
novčana nagrada u iznosu od 700 kn dok za drugo i trećeplasirane slijede prigodni darovi. Prijave
ekipa ili eventualna pitanja možete usmjeriti na:

098/464-375 Saša ili na E-mail: dvd-virje@kc.t-com.hr
Kako bismo se što bolje pripremili, poželjno je prijaviti ekipe do 02. studenoga 2018. godine s
napomenom da je broj ekipa ograničen. Donacija se uplaćuje u iznosu od 300 kn na broj žiro računa

IBAN: HR9524020061100085503
Kod Erste banke te s naznakom „konzumacija jela i pića“. Donacija obuhvaća 6+1 obrok s pićem.
Svako društvo koje na natjecanju sudjeluje s tri ili više odjeljenja plaća 50% od cijene donacije za
treće i svako sljedeće odjeljenje. Praćenje vježbi bit će omogućeno putem live streaminga na
stranicama: www.vatrogasac.net, www.vatrogasni-portal.com. Na natjecanju će imati priliku iskušati
vezanje usisa svi koji misle da vežu najbrži štrik uz zanimljiv fond nagrada. Natjecanje će upotpuniti
niz zanimljivosti i iznenađenja. Za dobar provod i ugodno raspoloženje pobrinut će se DJ Carlex i
grupa Domino Band. Veselimo se Vašemu dolasku uz vatrogasni pozdrav:

Vatru gasi brata spasi!

Zapovjednik DVD-a Virje
Saša Gregar

