
 

VATROGASNA ZAJEDNICA 

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE  
51000 RIJEKA - KREŠIMIROVA 38 

ŽIRO-RAČUN: 2492008-1100050823 

tel/fax: +385-51-33 98 94 

 

Ur.br.: 251-5/2019 
Rijeka, 7.5.2019.  

VATROGASNIM POSTROJBAMA 
s područja VZPGŽ 

-svima- 
 
 
Temeljem članka 13. Pravilnika o natjecanjima vatrogasaca u Republici Hrvatskoj, 
Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 
dana 19.3.2019. donosi: 
 

Odluku  

o održavanju izlučnog županijskog vatrogasnog natjecanja  

podmlatka i mladeži 

 
Ovogodišnje 26. županijsko vatrogasno natjecanje podmlatka i mladeži VZPGŽ održati će 
se u subotu, 8.6.2019. godine u Mošćeničkoj Dragi, na nogometnom igralištu NK 
„Draga“. Postrojavanje i svečano otvaranje natjecanja izvršiti će se u 09:00 sati. 
Organizator natjecanja je VZ Primorsko-goranske županije, a domaćini su PVZ Liburnije i 
DVD Mošćenička Draga. 
 
 
 KATEGORIJE NATJECANJA 
 
Na natjecanju vatrogasna odjeljenja nastupaju u muškoj i ženskoj kategoriji: 

1. Podmladak od 6 do navršenih 12 godina (rođeni tijekom cijele 2007.g.) 
a) Muška kategorija 
b) Ženska kategorija 

 
2. Vatrogasna mladež od 12 do navršenih16 godina (rođeni tijekom cijele 

2003.g.) 
a) Muška kategorija 
b) Ženska kategorija 

 
Za obračun dobnih granica, za sve kategorije, mjerodavni su datum rođenja i datum 
održavanja natjecanja (tablica za izračun godina – u prilogu).  
Natjecateljima u kategoriji podmlatka - mlađim od 6 godina (rođenim nakon 8.6.2013.) 
obračunava se 6 godina starosti, a natjecateljima u kategoriji mladeži - mlađim od 12 
godina (rođenim nakon 8.6.2007.) obračunava se 12 godina starosti. 
 
U kategoriji podmlatka i mladeži natjecateljska odjeljenja mogu biti mješovita, muško-
ženska, međutim ukoliko u odjeljenju nastupa i jedan muški član - odjeljenje se natječe u 
muškoj konkurenciji. 
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DISCIPLINE NATJECANJA 
 

Za pojedine kategorije vatrogasnih odjeljenja utvrđuju se slijedeće discipline natjecanja:  
 
Pomladak: 

1. Vježba s brentačama (dvije vježbe) 
2. Štafetna utrka na 400m s preprekama za pomladak (jedna utrka) 

 
Mladež: 

1. Vježba s preprekama (dvije vježbe) 
2. Štafetna utrka na 400m s preprekama za mladež (jedna utrka) 

 
ODJEĆA, OBUĆA I OSOBNA OPREMA 

 
Članovi odjeljenja u svim kategorijama moraju biti istovjetno odjeveni, dok je kod 
obuće dozvoljena bilo koja boja; svi natjecatelji su opremljeni natjecateljskim 
oznakama (1-9).  
 
Mladež treba nositi:  

a) radnu vatrogasnu odoru (tj.: ljetnu – plavu košulju kratkih rukava ili zimsku – 
bluzu dugih rukava) ili  

b) trenerku (dugi rukavi i duge hlače) 
Mladež može nastupiti s kacigama za mladež, dok se štafeta trči bez kaciga. 
 
Pomladak može nositi:  

a) trenerku (dugi rukavi i duge hlače) ili 
b) majicu kratkih rukava i duge hlače. 

 
 IDENTIFIKACIJA NATJECATELJA 
 
Za nastup na natjecanju svi su natjecatelji obvezni prijemnom odboru predočiti 
dokument sa slikom (vatrogasna knjižica, članska iskaznica, osobna iskaznica...). 
Iznimno, samo za kategoriju pomlatka, dozvoljeno je predočiti i zdravstvenu iskaznicu. 
  

 
Natjecatelji koji ne budu opremljeni propisanom opremom ili ne budu posjedovali 

osobnu ispravu sa slilkom, neće biti uvršteni u službeni redoslijed, već će im biti 
omogućen nastup izvan konkurencije. 

 
 
Na dan natjecanja potrebno je sa sobom donijeti ispunjen i ovjeren Obrazac br.4 (u 
prilogu) 
 
 PRIZNANJA 
 
Prvo-, drugo- i trećeplasirana odjeljenja u svim kategorijama dobivaju diplomu i pehar 
za osvojena mjesta. 
Svi natjecatelji prvo-, drugo- i trećeplasiranih odjeljenja dobivaju medalje. 
Sva ostala natjecateljska odjeljenja dobivaju diplome za sudjelovanje. 
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FINANCIRANJE 
  
Organizator snosi troškove logističke i administrativne potpore: tehničkog osoblja, 
izrade priznanja te osiguranja materijalno-tehničkih sredstava i prehrane za sve 
sudionike.  
 
Matične vatrogasne organizacije snose troškove pripreme natjecateljskih odjeljenja, 
opremanja svojih pripadnika osobnom opremom, njihovog osiguranja od posljedica 
nesretnog slučaja te troškove putovanja na natjecanje. 
 
 PRIJEVOZ NATJECATELJA 
 
Matične vatrogasne organizacije same organiziraju prijevoz svojih natjecatelja. 
 
  ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 

1. Mladen Šćulac, županijski vatrogasni zapovjednik 
2. Klaudijo Filčić, voditelj natjecanja 
3. Gordan Filinić, član 
4. Ferucio Senčić, član 

 
POSEBNE NAPOMENE 

 
Matično DVD je dužno osigurati sve svoje natjecatelje od posljedica nesretnog slučaja. 
Ručak je osiguran za sve sudionike koji se prijave u roku. Natjecanje se izvodi prema 
Priručniku za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj, izdanje: svibanj 2018. 
godine. (Priručnik je dostupan na http://www.hvz.hr/vatrogasna-natjecanja-pravilnici-
i-obrasci/ 
 
Prijave natjecateljskih odjeljenja vrše se putem sustava VATRONET (ID#285), zaključno 
do 

nedjelje, 2. lipnja 2019. u 24:00 sata  
 
Natjecateljska odjeljenja, koja propuste navedeni rok prijave, neće biti uvrštena u 
redovni raspored natjecanja, nastup će im biti omogućen izvan konkurencije, a 
organizator im ne jamči prehrana niti osigurava administrativnu potporu. 
 

DODATNE INFORMACIJE 
 
Kontakt: Klaudijo Filčić, 091-205 85 92 
 

 
 
 
 
 
 

Ovaj dokument i prilozi dostupni su na mrežnim i društvenim stranicama VZPGŽ:  
- http://www.vz-pgz.hr/ 
- https://www.facebook.com/vatrogascipgz/ 
- https://drive.google.com/open?id=1O0Z_jHlK1FFCfZXIvzigmJIqkvzUJEYn (QR) 
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