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1. MEMORIJALNOM KUPU  
„MILENKO VUČKOVIĆ“ 

U BRZOM SPAJANJU USISNOG VODA 
  

PROPOZICIJE ZA NATJECANJE 
 

 Natjecanje se izvodi u sastavu odjeljenja od 6 članova : Z, S, V1, V2, C1, C2, po  
Pravilniku i priručniku za vatrogasna natjecanja u Republici Hrvatskoj iz 2012. god. s 
izmjenama i dopunama iz  2014 god.  

 
Natjecatelji su obvezni nastupiti u radnoj odori ili vatrogasnim kombinezonima, sa 

cipelama, zaštitnom kacigom, zaštitnim opasačom i natjecateljskim oznakama. 
 
Izvoñenje vježbe mjeri se elektronski, a vrijeme se prikazuje na platnu sa LCD 

projektorom. Uz elektronsko mjerenje, a zbog moguće pogreške mjerenje vremena će 
vršiti i sudci, te u slučaju pogreške  prilikom digitalnog mjerenja uzima se u obzir 
vrijeme koje su izmjerili sudci.  

 
Na natjecanju se izvode dvije vježbe, u obzir se uzima vježba sa boljim vremenom 

izvedene vježbe, a u slučaju identičnog vremena obje vježbe upisati će se vrijeme 
druge vježbe. 

 
Početak vježbe započinje na zapovijed preko razglasa „Pozor“, „Pripremi se“  i  

„Kreni“.  Završetak vježbe je kada strojar spoji usisni vod na spojnicu na maketi VMŠ i 
kaže „Gotovo“, te pritiskom na taster iza stabilne spojnice zaustavlja vrijeme vježbe. 

 
Ostali dio ekipe zajedno sa strojarom nakon zaustavljanja vremena u roku od 10 

sekundi završava postrojavanje i staje u završni stav.  
 
Završni stav je slijedeći:  Zapovjednik prije izvoñenja vježbe postroji se i ostane 

stajati s lijeve strane gledano u smjeru navale na udaljenosti od vrha tepiha 50 cm, 
okrenut licem prema maketi VMŠ do kraja vježbe, a ostali članovi ekipe nakon 
izvršene vježbe postrojavaju se paralelno sa vrhom tepiha pored zapovjednika takoñer 
licem okrenuti u smjeru makete VMŠ slijedećim redoslijedom: Z, S, V1, V2, C1, C2.  

 
U slučaju da ekipa nije u zadanom vremenu od 10 sekundi nakon završetka vježbe 

zauzela završni stav ili se članovi ekipe nisu postrojili zadanim redoslijedom pisati će 
se greška „Nepravilan završni stav“. 
 


