DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO K L A N J E C

Lijepe naše 21, 49290 Klanjec
MB: 3036901; ŽR: 2360000-1101324639

4. KUP GRADA KLANJCA

Vatrogasnim zajednicama županija
Vatrogasnim zajednicama gradova i općina

Dobrovoljnim vatrogasnim društvima

Pozivamo Vas na natjecanje vatrogasaca 4. KUP GRADA KLANJCA u organizaciji DVD-a
Klanjec, koje će se održati dana
02. svibnja 2009. (subota) s početkom u 16:00 sati.
Prijava ekipa od 16:00 do 16:30 sati. Početak natjecanja u 16:30.
Proglašenje rezultata 30 minuta nakon nastupa posljednjeg odjeljenja.
Natjecanje će se održati na sportskim terenima NK Klanjec u Klanjcu-Mihanović dol.
Natjecanje će se izvoditi prema Priručniku za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj, bez
štafetne utrke, u sljedećim kategorijama:
-dobrovoljni/profesionalni vatrogasci-muški A
-dobrovoljni/profesionalni vatrogasci-muški B
-dobrovoljni/profesionalni vatrogasci-žene (bez dodatnih bodova na godine)
Sva odjeljenja izvoditi će dvije vježbe. Za sva odjeljenja obavezna je propisana odjeća, obuća i
oprema.
Za prva tri mjesta u svakoj kategoriji osigurani su pehari. Prijelazni pehari Kupa Grada Klanjca
dodjeljivati će se u muškoj i ženskoj kategoriji. Svako odjeljenje primiti će i Priznanja za sudjelovanje na
Kupu, dok će svaki član odjeljenja primiti spomen obilježje Kupa .
Redoslijed nastupanja ekipa bit će uručen zapovjednicima odjeljenja prilikom prijave (redoslijed
nastupa formira se prema redoslijedu prijava).
Svi sudionici osigurani su od posljedica nesretnog slučaja od strane domaćina.
Kotizacija po odjeljenju (10 članova) iznosi 100,00 kuna (ne uključuje prehranu) i može se uplatiti
na ŽR DVD-a Klanjec (2360000-1101324639) ili uplatom na sam dan natjecanja. Dokaz o izvršenoj uplati
molimo da dostavite zajedno sa prijavom natjecateljskih odjeljenja za nastup na natjecanju.
Prehrana za sve sudionike biti će osigurana po pristupačnim cijenama. Sve informacije vezane za prehranu
možete dobiti na telefone 049/550-139 i 098 989 78 39 (Mladen Zajec).
Molimo da prijavu izvršite do 29. travnja 2009. radi lakše organizacije samog natjecanja. Prijavu možete
izvršiti na brojeve 049/550-799; 098 687 498 (Ivan). Molimo da prijavnice pošaljete na gornju adresu ili na fax.
049/500-807.

Unaprijed se radujemo Vašem dolasku.
Pomoz Bog!
M.P.

