VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE PITOMAČA
Vinogradska 32
33405 Pitomača
OIB 89397874251
IBAN HR4523600001101241239

organizira
9. ZIMSKI KUP VZO PITOMAČA
u spajanju usisa
Natjecanje u spajanju usisa održati će se 26.01.2019.godine u školskoj dvorani u Pitomači s
početkom u 16 sati.
Na natjecanju se izvode dvije vježbe spajanja usisa prema Pravilniku o natjecanju
vatrogasaca Republike Hrvatske. Ekipu čini 6 članova: Z, S, V1, V2, C1, C2. Natjecatelji su
obavezni nastupiti u kompletnoj opremi za natjecanje: radna odora, radne cipele(nisu
obavezne za mladež), kaciga(za mladež može kaciga za mladež), oznake i radni opasač bez
karabina.
Vrijeme izvođenja vježbi mjeri se računalom, koje reproducira zapovijed i automatski pokreće
štoperice jedne i druge staze koje zaustavlja strojar pritiskom na tipku iza „A“ stabilne spojnice
ugrađene na maketi, nakon „GOTOVO“. Zatim se počinje odbrojavati 10 s vremena za
postrojavanje na rubu tepiha (ispred makete u smjeru navale) u jednovrstan stroj tako da je Z skroz
desno pa ga slijede S, V1, V2, C1, C2 licem okrenuti prema potoku. Izmjereno vrijeme projicira se na
platnu za jednu i drugu stazu istovremeno. Izvode se dvije vježbe, po jedna na svakoj stazi za seniore,
a mladež izvodi dvije vježbe na jednoj stazi. Računa se vrijeme bolje izvedene vježbe.
Mladež izvodi vježbu na „B“ usisnim cijevima i sa „B“ usisnom košarom.
Natjecanje se izvodi u slijedećim kategorijama:
ŽENE «A»

MUŠKI «A»

MLADEŽ «Ž»

ŽENE «B»

MUŠKI «B»

MLADEŽ «M»

Za prva tri mjesta u svakoj kategoriji osigurani su pehari. Nakon natjecanja održati će se
superkup, za koji je osigurana nagrada.
Prijave i informacije do 24.01.2019.godine, na mob.:
099 220 0193 - Zdravko Fras
099 331 5615 - David Tržić
ili vzopitomaca@gmail.com
Za sudjelovanje na natjecanju uplatite donaciju u iznosu od 250,00 kn ( 6+1 obrok s pićem) a
uplatu možete izvršiti na žiro račun br.: HR4523600001101241239 ili na licu mjesta. Ostali
troškovi jela i pića naplaćuju se isključivo GOTOVINSKI.
Prehrana, te dodjela pehara i priznanja uz druženje, organizirana je u društvenom domu u
Sedlarici.
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