
 

 

 

 

 

 

 

Predmet: Natjecanje vatrogasne djece i mladeži 
 

Poštovani, 

 

Dana 18. 08. 2018. ( subota ) sa početkom u 10:00 sati, u sklopu Rokove – Dana Općine 

Klana, održati će se 16. rokovsko natjecanje vatrogasne djece i mladeži. 

Mjesto održavanje je igralište NK "Klana" u Klani. Organizator natjecanja je Dobrovoljno 

vatrogasno društvo "Klana". 

  

 Kategorije natjecanja 

 

Na natjecanju vatrogasna odjeljenja nastupaju u ženskoj i muškoj kategoriji: 

1. Djeca 6 - 12 godina  

a) žene 

b) muški 

2. Vatrogasna mladež 12 - 16 godina  

a) žene 

b) muški 

 

Za obračun dobnih granica mjerodavan je datum rođenja odnosno datum održavanja 

natjecanja. Natjecatelji mlađi od 6 godina mogu nastupiti u ekipi, ali im se obračunava 6 godina 

starosti. U kategoriji mladeži, natjecatelji mlađi od 12 godina mogu nastupiti u ekipi, ali im se 

obračunava 12 godina starosti. 

 

Discipline natjecanja 

 

Za pojedine kategorije vatrogasnih odjeljenja utvrđuju se slijedeće discipline natjecanja:  

 

Djeca: 

1. Vježba s brentačama 

2. Štafetna utrka bez prepreka 

 

Mladež: 

1. Vježba s preprekama 

2. Štafetna utrka bez prepreka 

 

Odjeća, obuća i osobna oprema 

 

 Natjecatelji u kategoriji djece i mladeži mogu nositi radnu vatrogasnu odoru, cipele ili sportsku 

odjeću i obuću, bez kaciga i opasača, oznake natjecatelja su obavezne. Djeca i mladež mogu imati 

odjeću kratkih rukava i nogavica. 
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 Identifikacija natjecatelja 

 

 Za nastup na natjecanju svi su natjecatelji obvezni prijemnom odboru predočiti vatrogasnu, 

zdravstvenu (samo za djecu), osobnu iskaznicu ili učeničku knjižicu. U kategoriji mladeži obavezno 

je predočenje dokumenta sa slikom člana natjecateljske ekipe. 

  

 Financiranje 

 

 Troškove tehničkog osoblja, izrade priznanja, osiguranja opreme za natjecanje, troškove ručka 

za sve sudionike snosi organizator. 

 Troškove putovanja, opremanja osobnom opremom i troškove priprema natjecateljskih 

odjeljenja snose sudionici natjecanja. 

  

Program natjecanja: 

 

- 09:00-09:30: prijem ekipa; 

- 09:45: otvaranje natjecanja; 

- 10:00: početak natjecanja vatrogasne djece i mladeži; 

- 12:00: podjela ručka svim sudionicima; 

- 15:00: podjela nagrada i priznanja; 

 

   

Prijave natjecateljskih odjeljenja potrebno je obaviti putem Vatroneta najkasnije do 16. 08. 

2018. godine. 

 

Ostale informacije: 091/480-1153 – Dario Gauš 

 

 

 

 

Sa poštovanjem, 

 
Predsjednik DVD-a "Klana": 

 

Dario Gauš, mr.sig. 

 

Prilog: 

- Popis natjecatelja; 


