OBRAZAC ZA PRIKAZ
TAKTIČKE VATROGASNE VJEŽBE
VATROGASNA POSTROJBA

DVD BELIŠĆE

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA

Datum i dan
održavanja vježbe

02.05.2022.

Vrijeme održavanja
vježbe

19.00

Mjesto
održavanja vježbe

Belišće, Željeznička 11

Lokacije
održavanja vježbe

Vatrogasno spremište

Vrsta vježbe

požar otvorenog prostora

-

zatvorenog prostora

CILJ VJEŽBE : Opis što se želi postići s prikazanom vatrogasnom vježbom
Cilj vježbe je provjeriti opremu i obuka operativnih članova društva kod rada sa visokotlačnim modulom
HDL 250.

Vrsta i broj korištene vatrogasne opreme
- Mazda
- HDL 250
- Injektor
- Brza navala
- Tlačna "C" cijev

Vrsta i količina korištenih vatrogasnih sredstava
Voda 200 litara

Broj i pojedinačni upis sudionika u vatrogasnoj vježbi:
Čovčić Dubravko, Ivan Vincetić, Mario Karapetrić, Željko Čakalić, Matija Crnoja, Martin Rittgasser, Josip
Bratuševac (7).

Poduzete mjere sigurnosti:
Korištena je zaštitna vatrogasna oprema za intervencije.

Opis taktičkog nastupa (broj vozila, mlazova, način nastupa i dr.
Vježba operativnih članova DVD Belišće sa vozilom Belišće 116 i visokotlačnim modulom HDL 250.
Zapovjednik DVD Belišće, Dubravko Čovčić teoretski je objasnio rad sa modulom, vrste mlazova
korištenjem tripleks mlaznice, gašenje pjenom i sa F 500 te rad sa injektorom za ispumpavanje vode iz
podruma i drugih objekata.
Nakon teorijskog dijela, Mario Karapetrić i Ivan Vincetić obavili su praktični dio obuke gdje su operativni
vatrogasci gasili požar punim i raspršenim mlazom vode i gašenje požara pjenom i sa F 500.
Također su upoznali članove radom sa injektorom (ispumpavanje vode iz plastične bačve).
Ovom vježbom operativni članovi DVD Belišće upoznati su i obučeni sa radom HDL 250, a također je
provjerena ispravnost opreme i vozila.

OBRAZAC ZA PRIKAZ
TAKTIČKE VATROGASNE VJEŽBE
Shematski prikaz taktičke vježbe:

ZAKLJUČAK:
Ovom vježbom je potvrđeno znanje korištenja visokotlačnog modula HDL 250, odnosno
kombinacija pjene i F500 s vodom. Ujedno uvježbana kombinacija usisnog crijeva za
prikupljanje manje količine vode.

Voditelj izvođenja vježbe

Odgovorna osoba za izvođenje vježbe
MP

Ivan Vincetić
Mario Karapetrić

Dubravko Čovčić

