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Vyhlášení a pokyny 
 
Plánování a provedení 17. Mezinárodní soutěže mladých hasičů od 19. do 26. července 2009 je v kompetenci 
Mezinárodní komisi mládeže (MKM) CTIF a Národnímu komitétu CTIF. 
 
Následující informace je určena všem účastníkům jako doplnění k vyhlášení soutěže z července 2008, které bylo 
určeno všem Národním komitétům. 
 
Dosud je do soutěže přihlášeno 23 národů. 

 

I) PODKLADY 
V přiložených souborech se nacházejí tyto dokumenty: 
 

- Seznam účastníků po družstvech:  
Seznam účastníků musí být odevzdán vyplněný včetně data narození psacím strojem nebo na PC při 
registraci se všemi průkazy a cestovními pasy.  

- Tréninkový plán pro 21.-21. července 2009 

- Tréninkový plán pro 22. července 2009 

- Startovní listina pro 23. července 2009 
- Výpočet věku pro bodové hodnocení 
- Rozestavení pro slavnostní zahájení a vyhlášení vítězů 
- Táborový řád 
- Hlášení nemoci a úrazu 

- Program 17. Mezinárodní soutěže mladých hasičů 2009 Ostrava  
- Seznam a rozdělení rozhodčích 

Rozhodčí musí být informováni podle posledních instrukcí.  



II) PREZENCE, UBYTOVÁNÍ 
Prezence je jednotná pro všechny účastníky na zimním stadióně ČEZ Aréna v Ostravě. Při prezenci probíhá 
kontrola cestovních pasů. Při tréninku a soutěži bude rovněž probíhat prezence s cestovními pasy.  
 
Ubytování pro družstva mládeže se nachází ve třech školách nedaleko zimního stadiónu ČEZ Aréna. Ubytování 
organizuje mezinárodní vedení tábora.  
 
Organizátor dává k dispozici polní lůžka a spací pytle. Nejsou k dispozici oddělené ložnice pro dívky a chlapce 
v případě, že se jedná o smíšená družstva. 
  
III) ÚČASTNÍCI 
Zdůrazňujeme, že jedno družstvo se skládá max. z 10 dětí, 2 vedoucích, 1 trenéra a 1 vedoucího delegace za 
celý národ.  
 
Každý národ si může vzít 1 překladatele. Náklady za překladatele přebírá organizátor, Národní komitét České 
republiky. Překladatel musí být uveden v přihlášce.  
 
Ubytování ve školách a ubytování pro rozhodčí bude poskytnuto pouze pro přihlášené účastníky.  
Ubytování a strava pro řidiče autobusů je zajištěna za účastnický poplatek EUR 165, který musí být uhrazen 
předem nejpozději do 31. května 2009.  
 
V případě, že poplatek nebude včas uhrazen, nemůže organizátor zajistit ani stravu a ubytování. Kopie dokladu 
o platbě musí být předložena při prezenci.  
 
IV) ÚČASTNICKÝ POPLATEK 
Účastnický poplatek je EUR 165, který hradí účastníci soutěže (vedoucí delegace, rozhodčí, vedoucí, trenéři, 
soutěžící a řidiči autobusu nejpozději do 31. května 2009 na níže uvedené bankovní spojení:  
 
Banka: IMMO Bank AG, Stadiongasse 10, 1016 Wien 
Směrový kód banky: 47050 
Číslo účtu: 30255580001 
BIC: VOHGATW1XXX 
IBAN: AT284705030255580001 
Název účtu: Österr. Bundesfeuerwehrverband, CTIF-Bewerbsleitung 
 
V) PŘÍJEZD, TRANSPORT 
V případě potřeby transportu z letiště Ostrava nebo nádraží v Ostravě do místa ubytování, prosíme sdělte 
přesné informace o příjezdu a odjezdu resp. příletu a odletu (číslo letu, vlaku, čas příletu/ odletu) nejpozději do 
15. června 2009 Národnímu komitétu v Ostravě na emailové adrese ctif.ostrava@hzsmsk.cz resp. p. Ing Jiřímu 
Šnáblovi: jiri.snabl@hzsmsk.cz. 
 
TRANSPORT BUDE ZAJIŠTĚN POUZE TĚM ÚČASTNÍKŮM, KTEŘÍ SVŮJ POŽADAVEK NA ODVOZ Z LETIŠTĚ 
OSTRAVA NEBO NÁDRAŽÍ OSTRAVA PŘEDEM NAHLÁSÍ. 
 
Upozorňujeme na to, aby si národy včas zajistily potřebná víza pro Českou republiku.  
Při předčasném příjezdu resp. pozdějším odjezdu uhradí účastníci dodatečné náklady, jak následuje:  

- Snídaně EUR 3 
- Oběd EUR 8 
- Večeře EUR 8 

Požadavky musí být předem nahlášeny místnímu pořadateli.  



 
VI) VÝSTAVKA A PŘEDSTAVENÍ NÁRODŮ 
Každý národ se představuje v rámci výstavky a představení národů (tradiční folklór), bez použití videa a 
diapozitivů. Tyto vystoupení jsou hodnoceny komisí a oceněny cenami.  
Přihláška na výstavku a představení národů byla zaslána již s vyhlášením soutěže. Vyplněná přihláška musí být 
zaslána nebo na místě předána německému svazu mládeže „Deutsche Jugendfeuerwehr“. 
 
VII) ZDRAVOTNÍ A ÚRAZOVÉ PROHLÁŠENÍ 
Každý účastník musí odevzdat při prezenci vyplněné zdravotní a úrazové prohlášení. Prosíme všechny účastníky, 
aby se informovali u svých zdravotních pojišťoven, jaké formality je třeba splnit při pobytu v nemocnici nebo 
ošetření v České republice.  
 

VIII) CENY, POHÁRY 
V rámci 17. Mezinárodního setkání mladých hasičů se předávají putovní Vetterův pohár a putovní cena města  
Lappeenranta. U Vetterovy ceny jsou oceněny všechny družstva společně, první tři peněžní ceny jsou rozděleny, 
jak následuje:  
 

− místo EUR 2.000 
− místo EUR 1.280 
− místo EUR 1.000 

 
Putovní cena města Lappeenranta je určena nejlepšímu družstvu děvčat.  
 
IX) NOŠENÍ UNIFORMY 
Vycházkovou uniformu nosí při otevření tábora, slavnostním zahájení soutěže, slavnostním vyhlášení výsledků, 
a všech oficiálních příležitostech tito účastníci:  

− Vedoucí delegace 

− Překladatelé 

− Členové Mezinárodní komise mládeže CTIF 

− Rozhodčí  

− Funkcionáři CTIF 
− Vedoucí mládeže 

− Místní funkcionáři 
 

X) VLAJKY MLÁDEŽE 
Družstva si mohou vzít vlajky na otevření tábora, slavnostní zahájení soutěže a slavnostní vyhlášení.  
 
XI) JEDNOTNÁ POKRÝVKA HLAVY ROZHODČÍCH 
Rozhodčí budou nosit baseballové čepice rozhodčích CTIF z Revinge. Ti, kteří již čepici nemají, mohou si za 
poplatek čepici pořídit u velitele mezinárodní soutěže. Ti, kteří dosud čepici neobdrželi, dostanou ji zdarma.  
 
XII) DOPROVOD 
Fanoušci si mohou objednat ubytování na této adrese:  
 
Ostravský informační servis, s.r.o. 
OIS - Elektra 
Jurečkova 1935/12 
Moravská Ostrava a Přívoz 
Telefon: 00420 596 123 913 
Fax: 00420 596 123 913 



E-Mail: mic@ostravainfo.cz 
Internet: http://www.ostravainfo.cz/index.php?rub=2&lang=1 
 
Všechny informace najdete na internetové stránce soutěže http://www.ctif2009-ostrava.cz. 
 
Přejeme všem účastníkům šťastnou cestu a příjemný pobyt v Čechách.  
 
 
 
S kamarádskými pozdravy 
 
 
 
 
BR Ignaz Mascha e.h.       Cdt. Joseph Tholl e.h. 


