Nova ulica 10, 10290 Zaprešić
Tel/fax: 01/ 33 10 808
OIB 648062466070

POZIVNICA
ZA SUDJELOVANJE NA

17. MEMORIJALU BANA JOSIPA JELAČIĆA
VATROGASNIM ZAJEDNICAMA ŽUPANIJA
VATROGASNIM ZAJEDNICAMA GRADOVA I OPĆINA
DOBROVOLJNIM VATROGASNIM DRUŠTVIMA
Memorijal će se održati 20.10.2019. godine s početkom u 10 sati postrojavanjem vatrogasnih
desetina u Zaprešiću, Novim Dvorima bana Josipa Jelačića, te prigodnim svečanim otvaranjem
natjecanja.
Na Memorijalu će se izvoditi vatrogasne vježbe 3-1-A prema važećem pravilniku , a natjecatelji će
biti razvrstani u sljedeće kategorije:
MUŠKI A
MUŠKI B – svi natjecatelji stariji od 30 godina
ŽENE A
ŽENE B – svi natjecatelji stariji od 30 godina
DJECA - 6 – 12 godina
Za natjecanje djece na Memorijalu bana Josipa Jelačića također su osigurani pehari,
medalje s likom bana Josipa Jelačića, zahvalnice i diplome.
Natjecanje djece počinje u 10h – odmah nakon otvaranja, a proglašenje pobjednika oko 14h.
Na natjecanju za odrasle će se izvoditi dvije vježbe bez štafetne utrke.
Umjesto štafete organizirat ćemo prigodno povlačenje konopa koje ne ulazi u rezultat vatrogasnih
vježbi, a bit će nagrađeno Peharima za prva tri mjesta.
Sve natjecateljske desetine dobivaju Priznanja Memorijala bana Josipa Jelačića, Diplome i
Medalje za prva tri osvojena mjesta po kategoriji s likom bana Josipa Jelačića, te prve tri
ekipe po kategorijama će dobiti Pehare za pripadajuće osvojeno mjesto, uz prijelazni pehar za prvo
mjesto.
Rok prijave ekipa je do 18.10.2019. godine:
• Željko Barun - mail; zam.zapovjednika@vatrogasci-zapresic.hr mob; 091/33 10 818
• Maja Franjo Lipak - mail; tajnik.vzg@vatrogasci-zapresic.hr mob; 091/59 55 718
• Hrvoje Kelemen - mail; hrvoje.k@vatrogasci-zapresic.hr mob; 091/33 10 814
Kotizacije po ekipi NEMA, jedino Vas molimo da se na vrijeme prijavite kako bi svima mogli
osigurati ugodan boravak u Zaprešiću, te pripremiti sva potrebna priznanja i medalje za
natjecateljske desetine, kao i raspored nastupa ekipa.
PRIJAVITE SE I DOĐITE DA SVI ZAJEDNO PROSLAVIMO ZAVRŠETAK SEZONE I
UVELIĆAMO 17. MEMORIJAL BANA JOSIPA JELAČIĆA.
U očekivanju vaše prijave unaprijed zahvaljujemo i želimo Vam sretan put u Grad Zaprešić.
Uz vatrogasni pozdrav !VATRU GASI - BRATA SPASI!

