
 

 

Broj: 705/2019 

Rijeka, 30. 08. 2019. 

 

 

 

P O Z I V 

 

na 12. memorijal ''Riječke vatre'' – Natjecanje vatrogasnih grupa u čast vatrogasaca Grada 

Rijeke poginulih na intervenciji prilikom spašavanja ljudi i imovine 

 

12. memorijal ''Riječke vatre'' – Natjecanje vatrogasnih grupa održati će se dana 28. 09. 2019. 

godine ( subota ) u Rijeci, na Korzu, sa početkom u 10:00 sati.  

Natjecanje vatrogasnih grupa (natjecateljsku ekipu čine dva člana) je natjecanje u 

savladavanju prepreka uz uporabu osnovnih  operativno-taktičkih radnji i postupaka po pravilima i 

opremljeni kako je to navedeno u Pravilniku o natjecanju vatrogasnih grupa. 

Na natjecanju mogu nastupiti svi vatrogasci, dobrovoljni i profesionalni, u kategorijama kako 

je to navedeno u Pravilniku. 

 

Program 12. memorijala ''Riječke vatre'' – Natjecanja vatrogasnih grupa: 

- 09:00-09:30 Prijem ekipa na Korzu; 

- 09:30 Pozdravne riječi; 

- 10:00 Natjecanje vatrogasnih grupa; 

- 19:00 Podjela nagrada i priznanja u V.P. „Vežica“; 

 

Molimo sve sudionike natjecanja da svoje prijave, najkasnije do 25. 09. 2019., dostave na 

fax:  

- +385 (0)51/337-019; 

ili na mail: 

- dario.gaus@vatrogasci-rijeka.hr 

 

Prijave moraju biti potpisane i pečatirane, u protivnom neće se razmatrati. 

 

Sve ostale informacije na broju telefona: 

- 051/359-112; 091/480-1153, Dario Gauš. 

 

Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem na natjecanju uveličate 12. memorijal Riječke vatre-

Natjecanje vatrogasnih grupa. 

 

Kotizacija: 200,00 kn po vatrogasnoj grupi uplaćuje se na žiro račun Gradske vatrogasne 

zajednice Rijeka HR2124880011100107615, pri BKS banci. Sav prihod od kotizacije kao i ostali 

prihodi na natjecanju u jednakim omjerima usmjeriti će se obitelji prerano preminulog 

zapovjednika DVD-a „Cres“ Gorana Toića te obitelji na dužnosti stradalog pripadnika JVP 

Velika Gorica Ivana Galekovića. 

 

Napomena:  

- Organizator zadržava pravo zaključiti prijave po prijavljenih 50 ekipa. 
 

 

Sa poštovanjem, 

 

 

 

 

 

 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE 

Rijeka, Krešimirova 38 

Tel: +38551 / 359 – 112Fax: +38551 / 359 – 139 

e-mail: mail@vatrogasci-rijeka.hr 

 

Zapovjednik JVP Grada Rijeke: 

Hinko Mance, dipl.ing. 

 

VATROGASNIM POSTROJBAMA  

- SVIMA - 

p.o.
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12. memorijal ''Riječke vatre'' – Natjecanje vatrogasnih 

grupa 

 
Prijava natjecateljskih ekipa 

 
Za nastup na natjecanju na 10. memorijalu ''Riječke vatre'', sa datumom održavanja 28. 

09. 2019. ( subota ) u Rijeci na Korzu, sa početkom u 10:00 sati, prijavljujemo ekipe kako 

slijedi: 

R. 

br 

Ekipa 

( Ime i prezime ) 

Datum 

rođenja 

Koliko 

ima 

godina 

Oznaka 

kategorije 

(A,B,C,D,) 

 

1 
1    

 
2    

 

2 
1    

 
2    

 

U ____________________, dana ___________. 2019. godine 

 

Ovime izjavljujemo da su gore navedeni osposobljeni za obavljanje poslova 

vatrogasca (dobrovoljni ili profesionalni) za što posjeduju odgovarajuće uvjerenje kao i 

važeće liječničko uvjerenje o psiho-fizičkoj spremnosti, da su osigurani od posljedica nezgode 

te da organizatora natjecanja JVP Grada Rijeke oslobađamo bilo kakve odgovornosti u tom 

slučaju. Ujedno preuzimamo punu odgovornost u slučaju nezgode bilo koje vrste koja bi se 

mogla dogoditi za vrijeme natjecanja gore prijavljenim članovima ekipa. 

PRIJAVA JE VAŽEĆA ISKLJUČIVO POTPISANA I PEČATIRANA. PRIJAVE 

DOSTAVLJENE NEPOTPISANE I NEPEČATIRANE NEĆE SE UZIMATI U OBZIR! 

UKOLIKO NA NATJECANJU EKIPU ČINE NATJECATELJI IZ RAZLIČITIH 

POSTROJBI, PRIJAVA MORA BITI POTPISANA I PEČATIRANA OD OBJE 

POSTROJBE. 

 

 

 

             M.P. 

Zapovjednik postrojbe: 

 
( Ime i prezime ) 

 

 

( Potpis ) 


