Na temelju članka 30. Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice (broj: 1027-1/08, od 12.
lipnja 2008. g.), Izmjena i dopuna Statuta Hrvatske vatrogasne zajednice (broj: 795-2/09, od
15. lipnja 2009. g.) Predsjedništvo Hrvatske vatrogasne zajednice na __ sjednici održanoj dana
________________2014.g.
Pravilnik o provedbi “Fire Combat” natjecanja
vatrogasnih grupa za Kup Hrvatske vatrogasne
zajednice

Opće odredbe
Članak 1.
Pravilnikom o provedbi “Fire Combat” natjecanja vatrogasnih grupa za Kup Hrvatske
vatrogasne zajednice (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se:
- kategorije natjecanja,
- sudionici natjecanja,
- nadležnosti i odgovornosti domaćina natjecanja
- bodovanje i priznanja,
- nadležnosti i odgovornosti Hrvatske vatrogasne zajednice,
Domaćini natjecanja
Članak 2.
Na prijedlog Odbora za vatrogasna natjecanje Hrvatske vatrogasne zajednice Operativno tehnički stožer određuje domaćine natjecanja za 2019 godinu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

07.04.2019. DVD Sv. Ivan Zelina
27.04.2019. DVD Osijek Gornji Grad
11.05.2019. DVD Žrnovnica
18.05.2019. DVD Mladost
01.06,2019. JVP Zagreb
02.06.2019. JVP Velika Gorica
28.09.2019. JVP Rijeka

„Zeleni plamen“
„Memorijal Matija Jakuš!
„Memorijal Andrija Sinovčić“
„Vatrena Mlados“
„ Fire Combat“
„ Plamen Turopolja“
„Memorijal Riječke vatre“

Kategorije natjecanja
Članak 3.
Natjecanja za Kup HVZ održavaju se po kategorijama i klasama sukladno odredbama
Pravilnika o natjecanjima vatrogasnih grupa - fire combat u Republici Hrvatskoj.
Isti natjecatelj može u istoj kalendarskoj godini nastupiti samo za jedno natjecateljsko odjeljenje koje nastupa na natjecanju za Kup HVZ.
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Članak 4.
Na natjecanju za Kup HVZ izvodi se jedna natjecateljska vježba sukladno važećem
Pravilniku “Fire Combat” natjecanja vatrogasnih grupa u Republici Hrvatskoj.
Tehnički uvjeti za održavanje natjecanja
Članak 5.
Osnovni tehnički uvjeti terena za održavanje vatrogasnog natjecanja za KUP HVZ:
- teren za izvođenje vježbi treba biti dovoljne dimenzije za postavljanje staze za vježbu s
preprekama
- teren mora biti opremljen razglasom dovoljne jačine za komunikaciju na svim prostorima
natjecateljskog terena,
- ostale tehničke uvjete organizator usklađuje sa domaćinom natjecanja.
Sudionici natjecanja
Članak 6.
Na natjecanjima za Kup HVZ mogu sudjelovati članovi operativnih jedinica: dobrovoljnih
vatrogasnih društva, javnih profesionalnih vatrogasnih postrojbi, profesionalnih vatrogasnih
postrojbi iz gospodarstva i dobrovoljnih vatrogasnih društava iz gospodarstva. Potvrdu o
operativnoj spremnosti izdaje zapovjednik matične postrojbe.
Članak 7.
Isti natjecatelji mogu u istoj kalendarskoj godini nastupiti samo za jednu natjecateljsku
grupu koja nastupa na natjecanju za Kup HVZ. Natjecatelj iz više dobne kategorije može
nastupati u nižoj dobnoj kategoriji, suprotno nije dozvoljeno.

Nadležnosti i odgovornosti domaćina natjecanja
Članak 8.
Domaćin natjecanja dostavlja u Hrvatsku vatrogasnu zajednicu:
-

datum održavanja natjecanja (do 15. veljače),
obrasce za prijavu (15 dana prije održavanja natjecanja),
raspored natjecanja (3 dana prije održavanja natjecanja),
prijedlog voditeljstva natjecanja (15 dana prije održavanja natjecanja),
prijedlog sudačke komisije (7 dana prije održavanja natjecanja).
Članak 9.
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Natjecateljske grupe dostavljaju prijave za natjecanje domaćinu natjecanja, iz članka 2.
ovoga Pravilnika, najkasnije 5 dana (radnih dana) prije održavanja natjecanja.
Uz prijavu natjecateljske grupe dostavljaju popis natjecatelja.
Svaki domaćin natjecanja iz članka 2. ovoga Pravilnika dužan je, neovisno o izaslanim
pozivima za natjecanja, omogućiti nastup svim prijavljenim natjecateljskim grupama ako se
prijave 5 dana (radnih dana) prije održavanja natjecanja.
Članak 10.
Domaćin natjecanja iz članka 2. ovog Pravilnika samostalno određuje visinu kotizacije.
Domaćin natjecanja iz članka 2. ovoga Pravilnika dodjeljuje pehare za prvo, drugo i treće
mjesto, te diplome i medalje svim natjecateljskim grupama za sve kategorije natjecanja.
Medalje za natjecatelje nisu obvezne
Bodovanje i nagrade
Članak 11.
Da bi natjecateljska grupa bila uvrštena u konačni redoslijed Kup HVZ moraju nastupiti
najmanje na 4 natjecanja iz članka 2. ovoga Pravilnika.
Za konačni obračun i plasman za Kup HVZ uzimaju se u obzir najbolji rezultati sa 4
natjecanja iz članka 2. ovoga Pravilnika.
U slučaju da dvije ekipe na kraju sezone kupa imaju isti broj bodova, bolja je ona ekipa
koja je imala:
1. ukupan broj boljih mjesta
2. manji broj vježbi bez greške
3. bolji ukupan zbroj boljih vremena u sekundama

Nadležnosti Hrvatske vatrogasne zajednice
Članak 12.
Hrvatska vatrogasna zajednica na web-stranici www.hvz.hr objavljuje:
- kalendar natjecanja za Kup HVZ (do 15 veljače kalendarske godine),
- obrasce za prijavu (15 dana prije održavanja natjecanja),
- raspored natjecanja (3 dana prije održavanja natjecanja),
- prijedlog voditeljstva natjecanja (15 dana prije održavanja natjecanja),
- prijedlog sudačkih komisija (7 dana prije održavanja natjecanja).
Članak 13.
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Zbog ujednačenosti kriterija suđenja na svim natjecanjima za Kup HVZ, Hrvatska
vatrogasna zajednica zadržava pravo imenovanja kontrolora natjecanja.
Ostale članove voditeljstva natjecanja, sudačke komisije i odbora predlaže domaćin
natjecanja.
Hrvatska vatrogasna zajednica će financirati putne troškove kontrolora natjecanja.
Članak 14.
Kontrolor natjecanja dužan je Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici dostaviti pisano
izvješće o svakom provedenom natjecanju u roku od pet dana.
Predsjednik obračunskog odbora dostavlja rezultate natjecanja samo tajniku Odbora za
natjecanja HVZ i to odmah nakon završetka natjecanja.
Članak 15.
Hrvatska vatrogasna zajednica daje financijsku potporu, za sufinanciranje sudačkih
komisija, svakom domaćinu natjecanja za Kup HVZ.
Članak 16.
Domaćin iz članka 2. ovog Pravilnika osigurava natjecateljsku opremu na poligonu za
vježbu i mjerne uređaje.
Članak 17.
Hrvatska vatrogasna zajednica dodjeljuje prijelazne pehare i pehare za osvojeno ukupno
1., 2. i 3. mjesto u svim kategorijama i klasama i pehar za ukupnog pobjednika od svih
kategorija i klasa. Svečana dodjela pehara provest će se krajem tekuće godine na sjednici
Skupštine ili nekog drugog tijela Hrvatske vatrogasne zajednice.
Zatvaranje natjecanja
Članak 18.
Svi sudionici natjecanja (voditeljstvo natjecanja, članovi odbora, suci, tehničko osoblje i
natjecatelji) obvezno sudjeluju na zatvaranju natjecanja.
Voditeljstvo natjecanja može, zbog opravdanih razloga, odobriti natjecateljskoj grupi da ne
sudjeluje na zatvaranju natjecanja.
Članak 19.
Na zatvaranju natjecanja, svi sudionici natjecanja moraju biti propisno odjeveni, i to:
- voditeljstvo natjecanja, članovi odbora, suci i tehničko osoblje u radnim vatrogasnim
odorama propisanim Pravilnikom;
- natjecatelji u radnim vatrogasnim odorama;
- vatrogasni dužnosnici u svečanim ili radnim vatrogasnim odorama propisanim
Pravilnikom.
Sporne situacije i stegovne odredbe
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Članak 20.
Svaki postupak sudionika natjecanja koji je suprotan odredbama Pravilnika o natjecanjima
vatrogasnih grupa - fire combat u Republici Hrvatskoj, ovoga Pravilnika ili uputama Voditeljstva
natjecanja podliježe odgovornosti i mogućoj diskvalifikaciji.
Sporne situacije rješavaju se sukladno Pravilniku o natjecanjima vatrogasnih grupa
“Fire Combat” u Republici Hrvatskoj.
Stegovne mjere određuju se sukladno Pravilniku o natjecanjima vatrogasnih grupa
“Fire Combat” u Republici Hrvatskoj.
U slučaju teže povrede Pravilnika natjecateljska grupa gubi pravo plasmana u
tekućoj godini te pravo nastupa na Kup HVZ u narednoj godini

Članak 21.
Domaćini natjecanja za Kup HVZ obvezni su poštivati odredbe ovoga Pravilnika.
Nadležno tijelo Hrvatske vatrogasne zajednice zadržava pravo neuvrštavanja
određenog natjecanja u Kup HVZ.
Prijelazne i završne odredbe
Članak 22
Ovlašćuje se odbor za vatrogasna natjecanja za izradu pročišćenog teksta ovog Pravilnika.
Čla
nak 23.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Vatrogasnom vjesniku“.

PREDSJEDNIK
Ante Sanader
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