DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO
DESNO TREBARJEVO
Desno Trebarjevo 78, HR-44201 Martinska Ves
Fax: +385 44 526013, E-mail: dvd.dtrebarjevo@gmail.com , dvd.trebarjevo@gmail.com
U Desnom Trebarjevu: 1.08.2019.

P O Z I V

Na 36. tradicionalno međunarodno vatrogasno natjecanje
"KUP POSAVINE"
i
3. kolo 10. Kupa HVZ za mladež
koje će se održati 31. kolovoza 2019. godine u Desnom Trebarjevu na nogometnom igralištu s
početkom u 9:00 sati - pod pokroviteljstvom Sisačko-moslavačke županije i Općine Martinska Ves.
Natjecanje će se izvoditi u slijedećim kategorijama i klasama:
- MLADEŽ MUŠKA,
- MLADEŽ ŽENSKA.
- DJECA MUŠKA,
- DJECA ŽENSKA.
Na natjecanju mladeži će se izvoditi jedna vježba prema Pravilniku o natjecanjima
vatrogasaca Republike Hrvatske i štafetna utrka. Na natjecanju djece će se izvoditi dvije vježbe
prema Pravilniku o natjecanjima vatrogasaca Republike Hrvatske bez štafetne utrke.
Tri najbolje plasirana odjeljenja iz svake kategorije i klase dobit će pehare, a prvoplasirana
odjeljenja mladeži dobit će i prijelazne pehare.
Kotizacija za nastup na natjecanju uplaćuje se na IBAN: HR6123400091110038419 i to:
po ekipi mladeži u iznosu od 300,00 kn, a po ekipi djece u iznosu od 250,00 kn.
Molimo Vas da nam potvrdu o uplati i prijavnicu pošaljete na gore navedenu adresu ili nas
obavijestite na brojeve telefona: 044/711-073, 044/526-011, 098/390-100, fax: 044/526-013, kao i
na jednu od sljedećih adresa e-pošte: dvd.dtrebarjevo@gmail.com, dvd.trebarjevo@gmail.com,
vladobrlecic@gmail.com ili mijo.brlecic@sk.t-com.hr. Prijavnicu, raspored nastupa i dodatne
informacije možete pronaći na našoj facebook stranici ili na stranicama Hrvatske vatrogasne
zajednice (www.hvz.hr) i Vatrogasnog portala (www.vatrogasni-portal.com).
U nadi da ćete Vašim sudjelovanjem uveličati naše 36. tradicionalno vatrogasno natjecanje,
unaprijed se zahvaljujemo.
S poštovanjem,
Predsjednik:
Mijo Brlečić, dipl.ing.
PROGRAM NATJECANJA "KUP POSAVINE"
SUBOTA: 31. kolovoza 2019. godine u Desnom Trebarjevu
09:00 - 10:00
Dolazak i prijava odjeljenja za natjecanje
10:00 - 12:30
Natjecanje
13:00
Proglašenje rezultata
Po završetku službenog dijela slijedi druženje uz glazbu te gledanje natjecanja vatrogasaca koje se
održava u popodnevnim satima.

