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POZIV 
 
 

Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na  
4. međunarodni zimski kup DVD-a Andrilovec koji će se održati  
dana 16. ožujka 2019. godine (subota) s početkom u 16:00 sati 

u Gradskoj sportskoj dvorani u Dugom Selu (adresa: Đure Dubenika 2)! 
 

 
Kategorije natjecanja: MUŠKI A i MUŠKI B / rođeni 1989. g. i stariji 

     ŽENE A i ŽENE B / rođene 1989. g. i starije 
     MLADEŽ MUŠKA I ŽENSKA /12 do 16 godina 

 
Natjecanje će se izvoditi na dvije staze za seniore i na jednoj stazi za mladež i to u sastavu odjeljenja od 
šest članova: Z, S, V1, V2, C1 i C2 po važećem pravilniku Hrvatske vatrogasne zajednice. 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, s time 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 i prijelazni pehari za najbolje 
ostvareno vrijeme za muške i ženske ekipe, a za svaku ekipu i zahvalnice sa sudjelovanje. 

 
Kotizacije za natjecanje nema, a organizator osigurava hranu i piće po popularnim cijenama u 
vatrogasnom domu u Andrilovcu. Po završetku natjecanja u vatrogasnom domu  zabava! 

 
       Ukoliko se odlučite svojim dolaskom uveličati naše natjecanje molimo Vas da svoj dolazak potvrdite do  
       12. ožujka 2019. godine radi izrade rasporeda i lakše organizacije natjecanja. 

 
Prijavu ekipa možete izvršiti na e-mail: dvd.andrilovec@gmail.com, na Facebook stranici  

DVD Andrilovec ili na brojeve mobitela 091 2268 666 – zapovjednik; 091 2268 672 - tajnica. 
 
 

Uz vatrogasni pozdrav: „Vatru gasi, brata spasi!“ 
 
 
 

        UPRAVNI ODBOR DVD-a ANDRILOVEC 
 


