
               VATROGASNO NATJECANJE POŽARNOG PODRUČJA ĐURĐEVAC 
 
 
               U nedjelju  3. rujna 2017. u Kloštru Podravskom održano je Vatrogasno natjecanje 
Požarnog područja Đurđevac. Sudjelovalo je 36 ekipa u 7 od osam kategorija.  To natjecanje 
je u stvari zajednički organizirano općinsko/gradsko natjecanje za VZO/VZG koji su 
sudjelovali ali održano na jednom mjestu uz znatnu uštedu troškova i truda poglavito na 
sucima. Sudjelovali su DVD-i s područja   VZG Đurđevac i VZO Ferdinandovac, VZO 
Kalinovac, Kloštar Podravski , Molve, Novo Virje i Virje te izvan konkurencije VZO 
Novigrad Podravski koji ne pripada Požarnom području Đurđevac. 
              Manifestaciji koja se održavala po lošem i kišovitom vremenu nazočilo je oko 500 
natjecatelja, publike i gostiju od kojih bih izdvojio općinskog načelnika Općine Kloštar 
Podravski g. Sinišu Pavlovića koji je na početku natjecanja pozdravio sve natjecatelje i 
nazočne. 
              Premda su uvjeti  za natjecanje bili vrlo loši pobjednici su postigli solidne rezultate. 
Zbog loših vremenskih uvjeta otkazane su štafete kod mladeži. 
 
Pobjednici po kategorijama: 
 

Muški A                                               DVD Virje 
Muški B                                               DVD Miholjanec 
Ženske A                                              DVD Kozarevac 
Ženske B                                              nije bilo ekipa 
Djeca 6-12g, Muška                             DVD Ferdinandovac 
Djeca 6-12g, Ženska                            DVD Novo Virje 
Mladež 12-16 g, Muška                       DVD Virje 
Mladež 12-16g, Ženska                       DVD Šemovci 
 
Izvan konkurencije : 
Djeca 6-12g, Muška                             DVD Novigrad Podravski 
 

    Od VZO/VZG najuspješnija je VZO Virje sa 4 pobjedničke ekipe, a slijede VZO 
Ferdinandovac, Kloštar Podravski i Novo Virje sa po 1 ekipom. 
Od DVD najuspješniji je DVD Virje sa 2 pobjedničke ekipe,a slijede DVD Ferdinandovac, 
DVD Kloštar Podravski, DVD Miholjanec, DVD Novo Virje i DVD Šemovci sa po 1 
ekipom. 
Natjecanje je trajalo od 09.00-14.00 sati, a završilo je proglašenjem rezultata i podjelom 
pehara i medalja oko 15.00 sati. 
       Na kraju treba čestitati svim sudionicima natjecanja na požrtvovnosti i upornosti, što su u  
tako teškim uvjetima uspješno priveli natjecanje kraju te su  usprkos svemu ostali dobro 
raspoloženi i orni što je bilo vidljivo na manjoj prigodnoj zakuski s gulašom, gdje su veseljem 
i smjehom proslavili svoje postignute rezultate. 
 
                                                                                             Izvjestitelj: 
                                                                        Vladimir Sabolić, tajnik VZO Kloštar Podravski 
 
                


