
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO  

ZBELAVA 
 

Zbelava, Varaždinska 119, 42202 Trnovec Bartolovečki 
Žiro račun: 2360000-1101742201  
IBAN: HR4223600001101742201 

OIB: 20679134097 
 

POZIVA VAS 
 
na XVI. KUP DVD-a ZBELAVA koji će se održati 03. rujna 2016. godine  
(subota) na vatrogasnom poligonu u Zbelavi, sa početkom u 14,00 sati . 
 
PROGRAM NATJECANJA:  

- prijava ekipa od 13,00 sati
- početak natjecanja za djecu 14,00 sati

               - početak natjecanja za mladež                                                             15,00sati 
               - početak natjecanja za odrasle                                                             16,00sati 
                    -  proglašenja rezultata biti će nakon održanog natjecanja za određene dobne 

 skupine 
KATEGORIJE NATJECANJA: 

- ŽENSKE DESETINE – bez obzira na starosnu dob   
- MUŠKE DESETINE – bez obzira na starosnu dob 

- MLADEŽ - ŽENSKE DESETINE – od 12 do 16 godina 

- MLADEŽ - MUŠKE DESETINE – od 12 do 16 godina 

- DJECA - ŽENSKE DESETINE – od 6 do 12 godina   
- DJECA - MUŠKE DESETINE – od 6 do 12 godina  

Ženske i muške desetine izvode dvije vježbe III/1a, po važećem Pravilniku HVZ-e 
bez štafetne utrke, sa propisanom osobnom vatrogasnom opremom. 
Ženska i muška mladež izvode dvije vježbe sa preprekama prema Pravilniku HVZ-e 
bez štafetne utrke, sa propisanom osobnom vatrogasnom opremom.   
Ženska i muška djeca izvode dvije vježbe sa brentačama prema Pravilniku HVZ-e.  
Domaćin natjecanja organizirati će kompletnu opremu za natjecanje, osim osobne  
opreme (kaciga, opasač, oznaka). 

Za tri prvoplasirane ekipe u svim kategorijama osigurane su nagrade u vidu pehara, 
a sveukupni pobjednik kupa dobiva prijelazni pehar DVD-a Zbelava. Sve natjecateljske  
ekipe djece od 6 do 12 godina dobit će medalje te gratis sok od 2 l uz jelo. 

Ukoliko ste se odlučili za dolazak u Zbelavu, molimo Vas da najkasnije 
do 02. rujna 2016. godine potvrdite svoj dolazak na brojeve telefona:  

095/907-7961  Božo Kečkan - predsjednik  
091/574-6352  Kristina Melnjak - zapovjednik 
098/190-9804  Mario Košutić - tajnik 

ili na adresu e-pošte  dvd.zbelava@gmail.com , 
te nam time olakšajte organizaciju natjecanja. 
Kotizacija (10 članova) sa uračunatim obrokom iznosi 300,00 kuna. Uplata je moguća preko 
žiro-računa Zagrebačke banke IBAN HR4223600001101742201 s pozivom na broj : 
130727 ili gotovinom prije početka samog natjecanja. 

Po završetku službenog djela po starom dobrom običaju slijedi pjesma, ples i druženje. 
Unaprijed se zahvaljujemo Vašem dolasku. 
  

Zbelava, kolovoz 2016. godine                                                                   Predsjednik DVD-a:     
                                                                                                                           Božo Kečkan 


