
PRAVILNIK NATJECANJA 

ZAGREPČANKA 512 

Humanitarna utrka vatrogasaca 

 

 

1. Članak 

Natjecanje će se održavat pod nazivom ZAGREPČANKA 512 – Humanitarna utrka vatrogasaca 

 

2. Članak  

Pravo sudjelovanja na natjecanju imaju isključivo vatrogasci (dobrovoljni i profesionalni) koji su 

osposobljeni najmanje za čin Vatrogasac, odnosno koji su završili Vatrogasnu školu i stekli 

naziv Vatrogasac ili Vatrogasni tehničar. Uz navedeno svaki natjecatelj na dan natjecanja mora 

imati važeće lječničko uvjerenje za poslove vatrogasca. 

 

Vatrogasci koji nisu državljani Republike Hrvatske moraju imati vatrogasni minimum za 

obavljanje vatrogasne djelatnosti u skladu s propisima države iz koje dolaze. 

 

3. Članak  

Svaki natjecatelj ima pravo jednog nastupa. Natjecatelj ne mora biti član vatrogasne postrojbe. 

 

4. Članak  

Natjecanje će se provoditi u pojedinačnim kategorijama: muškarci do 30 g., muškarci iznad 30 

g., žene do 30 g., žene iznad 30 g.  

 

Broj godina određuje se prema datumu na dan samog natjecanja.  

 

5. Članak  

Cilj natjecanja je popesti se po unutarnjem stubištu (480 stepenica) građevine Zagrepčanka, 

Savska ulica 41 u Zagrebu, u što kraćem vremenskom periodu. Vatrogasci pritom moraju biti 

obučeni, u opremu za strukturne požare, u skladu sa strukom i važećim propisima, kako slijedi: 

- zaštitna vatrogasna kaciga - HRN EN 443 

- zaštitna odjeća za vatrogasce - HRN EN 469 

- zaštitne vatrogasne rukavice - HRN EN 659 

- zaštitne vatrogasne čižme - HRN EN 15090 

 

 

 



6. Članak  

Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost što kod preuzimanja startnog broja potpisuje 

vlastoručnim potpisom. 

 

7. Članak 

Natjecanje je isključivo humanitarnog karaktera, a svi prikupljeni prilozi doniraju se Hrvatskoj 

udruzi leukemija i limfomi, HULL, Trg hrvatskih velikana 2/ll, Zagreb. 

 

Minimalni prilog pojedinog natjecatelja iznosi 75 kuna, odnosno 10 eura. Natjecatelj koji ne 

donira minimalni iznos neće se moći natjecati. 

 

8. Članak  

Organizatori i suci te sve osobe koje djeluju u sklopu cijelog natjecanja (pripreme, organizacije, 

suđenje i dr.) ne primaju nikakvu naknadu za isto. 

 

9. Članak  

Za prva tri (3) mjesta u svim kategorijama osigurat će se simbolična nagrada (medalja ili slično).  

 

Za fizičku osobu, kao i za vatrogasnu postrojbu (profesionalnu ili dobrovoljnu) koja uplati 

najveću donaciju osigurat će se simbolična nagrada i/ili priznanje. 

 

 

U Sesvetskom Kraljevcu, 15.11.2013. 

 

UPRAVNI ODBOR DVD SESVETSKI KRALJEVEC 


