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Broj 20/13 
Sveti Đurđ, 28. srpnja 2013. god. 

 
 

Poštovani, 
Dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti Đurđ poziva Vas da sa svojim odjeljenjima nastupite na 

pozivnom vatrogasnom natjecanju otvorenog karaktera “Dravski kup 2013”.   
Vatrogasno natjecanje “Dravski kup 2013” održati će se u nedjelju, 18. kolovoza 2013. 

godine s početkom u 1400 sati na nogometnom igralištu NK Drava u centru mjesta.  
Ova manifestacija jedno je od najznačajnijih natjecanja koja će se održati u ludbreškoj regiji 

tijekom godine, a ujedno će poslužiti i kao pripremno natjecanje za sva odjeljenja s područja ludbreške 
regije uoči skorog županijskog natjecanja vatrogasne mladeži u Lepoglavi. 

 

Program natjecanja: 
 

Prijava odjeljenja: 13 30 – 14 00

Postrojavanje odjeljenja i početak natjecanja: 14 00

Proglašenje rezultata dječjih odjeljenja: 17 30

Proglašenje rezultata seniorskih odjeljenja: 20 30

Zabavno-glazbeni program: 20 30

 
Kategorije natjecanja:  
 

 Muška seniorska odjeljenja – bez obzira na starosnu dob 
 Muška seniorska odjeljenja – bez obzira na starosnu dob 
 Djeca muška –  od 6 do 12 god. 
 Djeca ženska –  od 6 do 12 god. 

 

Discipline natjecanja:  
-- dvije "suhe" vježbe prema Pravilniku HVZ-a za seniorske kategorije (bez štafetne utrke); 
-- vježba s brentačama za djecu od 6 do 12 godina.  
                                                

Nakon natjecanja u navedenim disciplinama održati će se natjecanje u izvođenju jedne vježbe prema 
pravilniku HVZ-a s izvlačenjem uloga za posebnu nagradu  organizatora – pod reflektorima (tzv. 
disciplina “Svi znaju sve”)! Pravo nastupa i u ovoj discipline imaju samo odjeljenja iz pojedinih DVD-
ova, a ne mješovita odjeljenja s članovima iz više DVD-ova. 

Uz opisane discipline organizirati će se tradicionalno pojedinačno natjecanje u bacanju torbice s 
užetom na metu, kao i ekipno natjecanje u potezanju užeta (za posebne nagrade organizatora). 

 

Svu skupnu opremu potrebnu za izvođenje vježbi osigurava organizator. 
Za tri prvoplasirana odjeljenja u svakoj kategoriji osigurani su pehari, dok će svi učesnici primiti i 

posebnu zahvalnicu organizatora. Sveukupni pobjednik u seniorskim kategorijama primiti će i 
prijelazni pehar organizatora.  

 

Prijavu sudjelovanja kao i sve upite možete potvrditi na gore navedenu adresu ili brojeve 
mobitela svakog dana do samog natjecanja, poželjno do 16. kolovoza 2013. godine.  

 

Kotizacija za odjeljenje od 10 članova iznosi 300,00 kuna (uračunati su obrok po izboru i 1 piće 
po članu te diploma). Uplata je moguća na žiro račun DVD-a Sveti Đurđ pri Podravskoj banci broj 
2386002-1110037088 (s naznakom „kotizacija – Dravski kup“) ili gotovinom prije samog natjecanja. 

 

Unaprijed zahvalni na Vašem odazivu, uz dobrodošlicu svim natjecateljima želimo spretnu ruku i 
sportsku sreću na našem natjecanju! 
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