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1. MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SPORTOVNÍ SOUTĚŽE   
 

K prohloubení vzdělávacího procesu a utužení kamarádských kontaktů mezi hasiči 
členských zemí CTIF se pořádají Mezinárodní hasičské soutěže. V rámci těchto 
Mezinárodních hasičských soutěží se také pořádají Mezinárodní soutěže v hasičském 
(požárním) sportu. Pro tyto soutěže v hasičském sportu platí následující ustanovení. 

 
Všichni soutěžící (také vedoucí mužstva, trenér a masér), rozhodčí a organizační 
personál, který se účastní na Mezinárodní hasičské soutěži CTIF, obdrží odznak 
mezinárodní soutěže v hasičském sportu, který byl vytvořený při této příležitosti.  

 
1.1 Vzhled a způsob nošení Mezinárodního hasičského soutěžního vyznamenání 

(odznaku)  
 

Může být vyhotoveno jako zasouvací odznak s uchycením na rubové straně nebo jako 
odznak s příčnou sponkou. Musí obsahovat následující tři informace: 

 - zkratku „CTIF“ 
 -  místo konání 
 -  rok konání 
 

Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání (odznak) uděluje prezident CTIF. Způsob 
nošení Mezinárodního hasičského soutěžního vyznamenání se řídí podle příslušných 
národních zvyklostí. 

 
1.2 Bodovací skupiny (kategorie) 
 
 Soutěžní skupiny budou rozděleny do dvou bodovacích skupin a to: 
 - Bodovací skupina „Dobrovolní hasiči“ 
 - Bodovací skupina „Hasiči z povolání“ 
 

Hasiči, kteří jsou členy profesionální i dobrovolné jednotky, smějí startovat jen v 
bodovací skupině (kategorii) „Hasiči z povolání“. 

 
1.3 Počet členů družstva 
 
 Celková síla družstva sportovní soutěžní skupiny čítá: 
 - 1 vedoucího mužstva 
 - 1 trenéra 
 - 1 maséra 
 - 10 soutěžících 
 
1.4 Věk soutěžících 
 
 Věk soutěžících se řídí podle předpisů vysílajícího hasičského svazu. 
 
1.5 Rozkazová a povelová řeč 
 
 Nehledě na zahajovací slavnost a vyhlašování vítězů bývají startovní povely zpravidla 
 dávány ve formě a řeči pořadatelské země. 
 
 
 



 
 
2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
2.1 Předpoklady pro nominaci (účast)  
 

Každý národní hasičský svaz smí k hasičské sportovní soutěži vyslat počet soutěžních 
skupin (družstev) uvedených v podmínkách (propozicích) soutěže za podmínek 
uvedených v těchto podmínkách soutěže.  

 
Rozdělení do bodovacích skupin (kategorií) je záležitost vysílajícího svazu. Soutěžní 
skupiny (družstva) ale musejí být řádně přihlášeny. 

 
2.2 Soutěžní disciplíny 
 
 Účastnící se soutěžní družstva se musejí zúčastnit následujících soutěžních disciplín: 
 1. Překážkový běh na 100 m 
 2. Výstup s hákovým žebříkem 
 3. Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m 
 4. Požární útok 
 5. Dvojboj 

 Dvojboj není žádná vlastní soutěž, nýbrž jen výsledek z jednotlivých 
hodnocení disciplín překážkový běh na 100 m a výstup s hákovým žebříkem. 

 
2.3 Počet soutěžících při jednotlivých disciplínách 
 

Každé přihlášené soutěžní mužstvo musí k jednotlivým disciplínám nastoupit s 
následujícími soutěžícími: 

 - Překážkový běh na 100 m    8 soutěžících 
 - Výstup s hákovým žebříkem    8 soutěžících 
 - Hasičská překážková štafeta 4x100 m  2 štafety po 4 soutěžících 
 - požární útok      7 soutěžících 
  

Tito soutěžící smějí být libovolně určeni z 10 soutěžících svého družstva příslušným 
vedoucím mužstva. Jména nastupujících soutěžících musejí být, pokud není jinak 
určeno, nejpozději 1 hodinu před startem nahlášena vedoucímu soutěže. 

 
2.4 Oblečení a osobní výzbroj 
 
 Soutěžící nastupují ke všem disciplínám ve svém národním zásahovém oblečení nebo 

podobném oblečení (zakryté paže a zcela zakrytá stehna a lýtka), s hasičskou přilbou 
nebo jinou ochrannou přilbou, s hasičským nebo podobným páskem s holinkami, v 
botách nebo sportovních obuvi. Trny na podrážkách (tretry) nejsou povoleny. Ozuby 
resp. jiné profily nesmějí překračovat hloubku 5 mm a obsahovat žádné kovové čepy. 

 
Při výstupu s hákovým žebříkem mají soutěžící místo pásku přezkoušený 

záchytný pás s okem na zádech. Tento záchytný pás (prsní postroj) musí být v zemi 
soutěžícího povolen (např. podle EN 361). 

 
Oblečení v soutěžním družstvu musí být jednotné. Výjimku má jen poslední 

běžec v disciplíně hasičská překážková štafeta 4x100 m. Ten má na sobě vlastní 
ochrannou výstroj obličeje a rukou proti popálení. Musí být také oblečen do 



ohnivzdorného oblečení. Smí se oblečením odlišovat od ostatních soutěžících. 
Používání ochranných brýlí místo obličejového štítu není povoleno. 

 
Při disciplíně překážkový běh na 100 m a výstup s hákovým žebříkem mají soutěžící 
startovní čísla na prsou a zádech. 

 
2.5 Vedoucí družstva 
 
 Vedoucí mužstva je za svoje soutěžní družstva plně odpovědný. Dává pozor na 

disciplínu a předepsané oblečení a stará se o včasný nástup svých soutěžících. Musí 
ovládat soutěžní ustanovení, nesmí ale náležet ke štábu rozhodčích. Během soutěže 
nesmějí vedoucí družstva, trenér a masér vstupovat na soutěžní dráhu, vyjma při 
obsluze pádového jištění, a zapojovat se do hodnocení rozhodčích. Avšak smějí se 
zdržovat v přípravných prostorách za účelem opatrování družstva. 

 
 Proti rozhodnutím rozhodčích nebo proti závadám na nářadí resp. překážkách smí 

podat písemně odvolání (protest) u příslušného vedoucího rozhodčího (rozhodčí 
disciplíny) jen vedoucí družstva. 

 
 2.6 Soutěžní nářadí a překážky 
 

Veškeré potřebné přístroje a překážky pro hasičskou sportovní soutěž musejí být 
poskytnuty pořadatelem. Při disciplínách: 

 - Překážkový běh na 100 m 
 - Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m 
 - Výstup s hákovým žebříkem 
  

Hákový žebřík, skládací žebřík, proudnice (štafetový kolík), C-hadice a rozdělovač 
smějí být ale soutěžním družstvem přivezeny. 

Tyto nářadí ale musí váhou a rozměry odpovídat soutěžním ustanovením. 
Štábem rozhodčích budou přezkoušeny a označeny. 

 
  2.6.1 Soutěžní nářadí a překážky pro překážkový běh na 100 m 
 
   1ks Proudnice (štafetový kolík) 
    minimální délka: 25 cm 
    minimální váha: 0,5 kg 
    spojka podle DIN, ROT, GOST atp. 
 
   2ks C - hadice 

průměr hadice min. 42 mm (= min. 70mm šířka srolované  
hadice) 

    délka hadice 20 m +/- 1 m 
    hmotnost (váha) minimálně 2,5 kg 
 
   1ks Rozdělovač 
    Typ podle DIN, ROT,GOST atp. 
    1 hadicová přípojka ø min.75 mm  a 
    2 hadicové přípojky ø min. 42 mm  

Spodní hrana spojky nesmí být vzdálena od země více jak 6 cm. 
Rozdělovače, které mají delší podpěry nesmějí být v soutěži 
použity.  



 
   1ks Překážková stěna (obr. 1 a  obr. 1a) - Bariéra 

Překážková stěna je 2 m široká a 2 m vysoká. Skládá se z min.  
4 cm silných, těsně spojených prken. Stěna musí být bezpečně 
zapřena stranovými vzpěrami. 

 
   1ks Kladina (obr. 2) 

Kladina je 8 m dlouhá a leží na 3 podpěrách. 
Povrch kladiny je 1,20 m nad zemí. 
Pochozí plocha je rovná a 18 cm široká. Na koncích trámu se 
nacházejí náběhová resp. sbíhací rampa o délce 2 m, šířce 25 
cm a síle prkna minimálně 4 cm. Na nich jsou v odstupu 35 cm 
připevněny 5 cm široké a 3 cm silné příčné latě.  
Vzdálenost latí náběhové resp. sbíhací rampy se měří od 
povrchu kladiny. 

 
  2.6.2 Soutěžní nářadí pro výstup s hákovým žebříkem 
 
   Hákový žebřík: 

Hákový žebřík (s jedním hákem) z lehkého kovu nebo dřeva s 
dřevěnými nebo kovovými příčkami. 

   Ocelový hák musí být opatřen zuby. 
   Délka žebříku: 410 cm +/- 10 cm 
   Šířka žebříku (vnější rozměr): nejméně 30 cm 
   Počet příček: 13 
   Délka háku (vnitřní rozměr): nejméně 43 cm 
   Hmotnost (váha): nejméně 8,5 kg 
 
   Věž (lezecká stěna) (obr. 4) 

Věž (lezecká stěna) je nejméně 13,12 m vysoká a má 3 patra. V každém 
patře jsou okenní otvory tak uspořádány, že vždy střed okenních 
otvorů odpovídá středu k němu patřící běžecké dráhy. Okna v 
poschodích jsou stejně velká a mají rozměry: 
Výška: 1,87 m 

   Šířka: 1,10 m 
Každé okno má 40 cm široký okenní parapet, který přesahuje 3 cm 
přes fasádní plochu. Horní hrana okenního parapetu se nachází nad 
úrovní země: 
v 1. patře  4,25 m 

   ve 2. patře  7,55 m  
   ve 3. patře           10,85 m 

Přední strana věže je obložená prkny a ve výšce 1,05 m nad zemí je 
opatřena 6x6 cm silnou latí. Uvnitř věže se nachází v každém podlaží 
80 cm pod okenním parapetem min. 1,50 m široká plošina. 

Na přední straně věže se nachází bezpečnostní polstrovaná 
jáma o hloubce 1 m a šířce 4 m. Po stranách je o 1 m širší než přední 
strana věže. Bezpečnostní polštář se skládá z 50 cm pěnové gumy a 
nad tím 50 cm písku a pilin - směs 1 : 1. 

Povrch bezpečnostního polštáře musí být ve stejné úrovni s 
rozběhovou dráhou.  

Místo „bezpečnostní jámy“ smí být u věží s max. dvěma 
běžeckými dráhami používán polštář z pěnové gumy o rozměrech 2,0 x 



2,0 x 1,0 m. Tento „polštář“ se pokládá potom co soutěžící dosáhl  
1. patra stěny a zaháknul žebřík ve 2. patře. 

 
Nehledě na bezpečnostní jámu nebo polštář z pěnové gumy, 

musí být soutěžící jištěn proti pádu „pádovým jištěním“(obr. 4b a 4c). 
Pádové jištění obsluhují vedoucí družstva, trenér nebo jiný člen 
soutěžního družstva. 

 
  2.6.3 Soutěžní nářadí a překážky pro hasičskou překážkovou štafetu  
   4 x100 m 
  

1ks Proudnice 
Jako při překážkovém běhu na 100 m 

 
 
   2ks C-hadice 

Jako při překážkovém běhu na 100 m 
 
   1ks Rozdělovač 

Jako při překážkovém běhu na 100 m 
 

   1ks Skládací žebřík 
    Výška složeného žebříku nejméně 325 cm, nejvýše 350 cm 
    Výška postaveného žebříku nejméně 300 cm, nejvýše 315 cm 
    Vzdálenost žerdí (vnitřní rozměr) nejméně 23 cm, nejvýše 25cm  
    Vzdálenost příček nejméně 30 cm, nejvýše 31 cm 
    Počet příček 8 nebo 9 
    Hmotnost (váha) nejméně 9 kg 
 
   1ks Překážková stěna - Bariéra 

Jako při překážkovém běhu na 100 m 
 
   1ks Kladina 

Jako při překážkovém běhu na 100 m 
 
   1ks Domeček (obr. 3 a obr.3a) 
    Délka: 5 m 
    Šířka: 2,5 m 
    Výška ke hřebenu střechy: 2,5 m 
    Délka střešních ploch: 4 m 
    Šířka každé střešní plochy sedlové střechy: 1,5 m 
    Sklon střechy: 30° 

Na obou střešních plochách jsou umístěny lišty o 
rozměrech 10 x 6 cm vzdálené 20 cm od okapu. Pro přistavení 
skládacího žebříku se nachází na střešním hřebenu v oblasti 
náběhové plochy domu zářez v hloubce 6 cm. Jeho šířka na 
každé střešní straně činí 30 cm (dohromady 60 cm).  

Na sbíhací straně domu je umístěna plošina, která je  
1,75 m vysoká, 2,5 m široká a 1 m dlouhá. 

Náběhová strana domu je obložená prkny. 
 
   Přenosné hasicí přístroje (ruční hasicí přístroje),  



Počet podle potřeby 
Podle normy pořadatelské země vhodné k hašení požárů 
minerálních olejů. Práškové hasicí přístroje s nejméně 6 kg 
hasicího prášku. (poznámka Slov. překladatele: opravené ručně, 

v původním textu se uvádí: Práškové hasicí přístroje s obsahem 

min. 2 kg prášku nebo pěnové s obsahem min. 6 l. směsi) 
 
   1ks Požární vana 
    Délka: 1,5 m 
    Šířka: 1,0 m 
    Hloubka: 20 cm 
    Obsah vany: 40 l vody 
      3 l petroleje 
      0,5 l karburátorové pohonné látky (benzín) 
 

2.6.4  Soutěžní nářadí pro požární útok 
 
   2ks Proudnice 

Podle normy pořadatelské země s velikostí hubice o průměru  
12 nebo 12,5 mm. Kalibrovaná tryska s tolerancí vrtání +/- 0,1 
mm. Pasující k tlakovým hadicím o průměru 42 mm (C) 

 
   4ks Tlakové hadice o min. průměru 42 mm (C)  
    Podle normy pořadatelské země, délka hadice 15 m +/- 1 m 
 

3ks Tlakové hadice o min. průměru 75 mm (B) 
    Podle normy pořadatelské země, délka hadice 20 m +/- 1 m 
 
   1ks Rozdělovač 

Podle normy pořadatelské země s min. 2 tlakovými vývody o 
min. průměru 42 mm (C) pasující k tlakovým hadicím 
 

   1ks Přenosná motorová stříkačka 
Podle normy pořadatelské země o jmenovitém výkonu  
nejméně 800 l za minutu při 8 barech 

 
   2ks Sací hadice 

Podle normy pořadatelské země, o min. průměru 110 mm (A) 
délky 2,5 m +/- 5 cm 

 
   1ks Sací koš 
    podle normy pořadatelské země, pasující k sacím hadicím 
 
   2ks Klíče na spojky 

podle normy pořadatelské země, pasující k sacím hadicím a 
sacímu koši 

 
   1ks Podesta (obr. 5) 
    o rozměrech 2x2 m, výška max. 10 cm 
 
   1ks Vodní zdroj 



Otevřená nádoba se svislými stěnami a minimálním objemem 
1000 l. Horní hrana nádoby musí být min. 80 cm, nesmí ale být 
více jak 90 cm nad zemí soutěžního místa. Nádoba musí být 
naplněná vodou, hloubka vody musí být nejméně 50 cm. 

 
   2ks Cílové přístroje-terče (obr. 6) 

S terčem, 15-ti litrovou vodní nádrží s hladinoměrem a 
světelným signalizačním zařízením. Jako terče se používají 
desky o velikosti 50 x 50 cm, které jsou spodní hranou 
upevněny 1,45 m nad zemí. Uprostřed terče se nachází 5 cm 
veliký kruhový otvor. Za tímto otvorem je na zadní straně terče 
připevněna vodní nádrž o objemu 15-ti litrů. Nad terčem se 
nachází signální světlo, které se rozsvítí, když je v nádrži 10 litrů 
vody. 

 
3. ROZHODČÍ 

 
Rozhodčí jsou nominováni národními hasičskými svazy. Smějí být nominováni jen 
takoví rozhodčí, kteří byli v příslušném národním svazu přiměřeně odborně 
připraveni.  

 
3.1 Vedení soutěže 
  

Do mezinárodního organizačního výboru CTIF patří příslušný víceprezident pro 
Mezinárodní soutěž v hasičském (požárním) sportu a velitel mezinárodní hasičské 
soutěže. 

Velitele mezinárodní hasičské soutěže a jeho zástupce pro Mezinárodní 
soutěž v hasičském (požárním) sportu jmenuje Shromáždění delegátů CTIF. 

 
Vedení Mezinárodní soutěže v hasičském (požárním) sportu (dále jen „vedení 

soutěže“) se skládá dohromady z: 
 - velitele Mezinárodní hasičské soutěže CTIF. 
 - zástupce velitele pro Mezinárodní soutěž v hasičském (požárním) sportu  
 - 2 členové komise Mezinárodní soutěž v hasičském (požárním) sportu  

- vedoucího výpočetního (sčítacího) výboru 
 

Vedoucí výpočetního výboru a všichni ostatní rozhodčí jsou nasazeni velitelem 
Mezinárodní hasičské soutěže.   

 
 Vedení soutěže zodpovídá „Mezinárodnímu organizačnímu výboru“ za 
 
 - kontrolu soutěžního místa, 
 - kontrolu běžeckých drah, 
 - kontrolu soutěžního nářadí, 
 - zřizování výpočetního (sčítacího) výboru, 

- vedení porad rozhodčích, při kterých musí mít všichni rozhodčí na paměti 
nejdůležitější soutěžní ustanovení. Je třeba upozornit na povinnost 
objektivního hodnocení. 

 - rozdělování rozhodčích pro jednotlivé soutěžní disciplíny. 
- kontrolu požadované infrastruktury pro soutěžící (např. ubytování, 

stravování)  
 



3.2 Rozhodčí pro překážkový běh na 100 m 
 

Počet rozhodčích pro překážkový běh na 100 m se řídí podle počtu běžeckých drah. 
Je potřeba zajistit dostatečný počet náhradních rozhodčích. 

 
 Skupina rozhodčích pro 100 m překážkový běh se skládá z: 
 - hlavního rozhodčího překážkového běhu na 100 m (rozhodčí disciplíny), 
 - startéra 
 - pomocného startéra 
 - hlavního časoměřiče  

a  na každé dráze z: 
 - 1 rozhodčího u překážkové stěny 
 - 1 rozhodčího u kladiny 
 - 1 rozhodčího u rozdělovače 
 - 3 časoměřičů 
 
3.3 Rozhodčí pro výstup s hákovým žebříkem 
 

Počet rozhodčích pro výstup s hákovým žebříkem se řídí podle počtu běžeckých drah. 
Je potřeba zajistit dostatečný počet náhradních rozhodčích. 

 
 Skupina rozhodčích pro výstup s hákovým žebříkem se skládá z: 
 - hlavního rozhodčího výstupu s hákovým žebříkem (rozhodčí disciplíny), 
 - startéra, 
 - pomocného startéra, 
 - hlavního časoměřiče a 
 - na každou dráhu z 3 časoměřičů a 3 mužů pracovní služby 
  
 
 
3.4 Rozhodčí pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m 
 

Počet rozhodčích pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m se řídí podle počtu 
běžeckých drah. Je potřeba zajistit dostatečný počet náhradních rozhodčích. 

 
 Skupina rozhodčích pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m se skládá z: 

- hlavního rozhodčího pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x100 m (rozhodčí 
disciplíny), 

 - startéra, 
 - pomocného startéra, 
 - hlavního časoměřiče a na každou dráhu z 
 - 1 rozhodčího u domečku, 
 - 1 rozhodčího u 1. předávky, 
 - 1 rozhodčího u překážkové stěny, 
 - 1 rozhodčího u 2. předávky, 
 - 1 rozhodčího u kladiny, 
 - 1 rozhodčího u rozdělovače, 
 - 1 rozhodčího u ohraničující čáry 2, 
 - 1 rozhodčího u 3. předávky, 
 - 2 rozhodčích u požární vany, 
 - 3 časoměřičů a dostatku mužstva pracovní služby 
 



3.5 Rozhodčí pro požární útok 
 

Počet rozhodčích pro požární útok se řídí podle počtu běžeckých drah. Je potřeba 
zajistit dostatečný počet náhradních rozhodčích.  

 
 Skupina rozhodčích pro požární útok se skládá z: 
 - hlavního rozhodčího pro požární útok (rozhodčí disciplíny), 
 - startéra, 
 - pomocného startéra, 
 - hlavního časoměřiče a na každou dráhu z: 
 - 2 rozhodčích u podesty, 
 - 1 rozhodčího na útočné čáře, 
 - 1 rozhodčího ke kontrole cílových přístrojů, 

- 3 časoměřičů a dostatku mužstva pracovní služby. Každý časoměřič musí mít 
přezkoušené stopky. To platí pro časoměřiče i ostatních disciplín. 

 
3.6 Rozhodčí výpočetního výboru 
 

Výpočetní výbor se zřizuje v bezprostřední blízkosti soutěžního místa. Jednotliví 
rozhodčí výpočetního výboru jsou během soutěže činní na soutěžním místě. 

 
 Výpočetní výbor se skládá dohromady z: 

- vedoucího výpočetního výboru (hlavní sekretář), 
- rozhodčího, který vyvolává skupiny k jednotlivým disciplínám (uváděcí 

rozhodčí), 
 - nejméně 2 rozhodčích pro zpracování přihlášek a výpočty výsledků, 
 -  4 rozhodčích kontrolujících soutěžní nářadí , 
 - 1 rozhodčího kontrolujícího ukazatele chyb (ohlášené chyby) 
 - 1 rozhodčího vedoucího časové protokoly (hlavní zapisovatel).  
 Rozhodčím výpočetního výboru náleží:  

- přezkoumání předpokladů pro připuštění k soutěži, 
 - přezkoumání účastnických a startovních listin, 
 - přezkoumání soutěžního nářadí a překážek, 
 - svolání skupin a soutěžících k jednotlivým disciplínám, 
 - přezkoumání zaznamenaných hodnocení, 
 - výpočet výsledků a pořadí, 

- podpora Mezinárodního soutěžního výboru při vystavování udělovaných 
diplomů, medailí a hlavní medaile Mezinárodní soutěže v hasičském 
(požárním) sportu  

- podpora Mezinárodního soutěžního výboru při přípravě na předávání 
diplomů a vyznamenání (odznaků). 

 
3.7 Pořadatelská služba 
 
 Národní organizační výbor musí dát Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k dispozici 

pořadatelskou službu. Tato pořadatelská skupina podléhá Mezinárodnímu 
vedoucímu soutěží a je odpovědná za pořádek na soutěžním místě. Pořadatelská 
služba může být Mezinárodním vedoucím soutěží využita také pro jiné služby.  

 
3.8 Pracovní služba 
 



Národní organizační výbor musí dát Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k dispozici 
pracovní službu. Pracovní služba je odpovědná za včasnou přípravu a správné 
rozestavění nářadí a překážek pro soutěž. Musí značit běžecké dráhy a podporovat 
vedení soutěže při kontrole značení.  

 
 Pracovní služba musí podporovat rozhodčí, a to: 

- při výstupu s hákovým žebříkem u bezpečnostního polštáře, v 1. a 2. patře 
-  na hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m při dozoru požárních van a podpoře 

tamních rozhodčích 
- při požárním útoku, při obsluze cílových přístrojů a uvolnění soutěžní dráhy 

po požárním útoku a při zajišťování dodávky vody do místa odběru vody. 
 

 Pracovní služba může být Mezinárodním vedoucím soutěží využita také pro jiné 
služby. 
 
3.9 Tlumočníci 
 

Národní organizační výbor musí Mezinárodnímu vedoucímu soutěží k provádění jeho 
úkolů poskytnout dostatek tlumočníků. Hlášení (z reproduktorů), která se týkají dění 
na soutěžním místě, jsou prováděna v oficiálních jazycích CTIF (německy, anglicky a 
francouzsky) a případně také v jazyce pořadatele.    

 
3.10 Označení rozhodčích, pořadatelů a pracovní služby 
 

Rozhodčí, pořadatelé a příslušníci pracovní služby musejí být označeni páskou 
následovně: 

 Mezinárodní vedoucí soutěží  - bílá páska s třemi červenými proužky  
 Zástupce vedoucího soutěží  - bílá páska s dvěma červenými proužky 

Hlavní rozhodčí (rozhodčí   - červená páska s dvěma žlutými  proužky
 disciplíny) a vedoucí výpočetního   
 výboru 

Rozhodčí    - červená páska 
Pořadatelská služba   - označení podle národních zvyklostí 
Pracovní služba   - označení podle národních zvyklostí 

 
Označení pořadatelské služby a pracovní služby nesmí být zaměnitelné s označením 
rozhodčích. 

 
 
4. MÍSTO SOUTĚŽE 
 

Jako místo soutěže se nejlépe hodí sportovní stadión s mezinárodními rozměry.  
K provádění soutěží je potřeba travnatá plocha o velikosti fotbalového hřiště a 
běžecká dráha. 
Všechny disciplíny Mezinárodních soutěží v hasičském (požárním) sportu musejí být 
prováděny na rovných dráhách resp. místech s pevným povrchem. 

 Betonová nebo asfaltová místa nejsou vhodná. 
 Pro trénink je nezbytná další travnatá plocha o velikosti fotbalového hřiště. 
 

Soutěžní dráhy pro jednotlivé disciplíny musejí být tak uspořádány, aby byl zaručen 
hladký průběh soutěže. 

 



4.1 Soutěžní dráha pro překážkový běh na 100 m (obr. 7) 
 

Disciplína bude uspořádána na nejméně dvou běžeckých dráhách. Dráha je 100 m 
dlouhá, nejméně 2,44 m, max. 2,50 m široká. Běžecké dráhy musejí být v celé délce 
ohraničeny dobře viditelnými nepřerušovanými čárami nebo páskami resp. jinými 
vhodnými prostředky. Startovní a cílové značky musejí být vyznačeny na každém 
povrchu 5 cm širokou čárou přes celou šířku dráhy. 

 
 23 m za startovní čárou stojí překážková stěna 
 
 5 m za překážkovou stěnou budou libovolně položeny dvě srolované C-hadice  

(28 m značka) 
 

10 m za položenými C-hadicemi (38 m značka) začíná náběhová rampa kladiny. Na 
konci kladiny (začátek sbíhací rampy) se na běžecké dráze nachází ohraničující 
čára. 

 
Na 75 m značce je na dráze postaven rozdělovač. Smí být horizontálně libovolně 
otočený ale nesmí být upevněný. 

 
U 100 m značky se nachází cílová čára. Při elektronickém měření času musí být 
světelná závora umístěna ve výšce 1,25 m. 

 
4.2 Soutěžní dráha pro výstup s hákovým žebříkem (obr. 4) 
 

Disciplína se pořádá nejméně na dvou dráhách. Rozběhový úsek od startu k věži činí 
32,25 m, na 30 m je příčně k běžecké dráze vyznačena čára. 

 
4.3 Soutěžní dráha pro hasičskou překážkovou štafetu 4 x 100 m (obr. 8) 
 

Disciplína se pořádá nejméně na dvou běžeckých dráhách. Každá běžecká dráha je  
400 m dlouhá a min. 2,44 m, max. 2,50 m široká. Dráhy jsou rozděleny na 4 dílčí 
úseky po100 m. U každé 100 m značky stejně jako 10 m před (90 m značka) a 10 m za 
(110 m značka) jsou v pravém úhlu k dráze vyznačeny čáry, které ohraničují zóny pro 
předání štafety (předávka proudnice). 20 m před každou značkou označující zónu pro 
předání (tedy na 80 m, 180 m a 280 m) musí být praporky, cedulemi atp. vyznačeny 
pásma rozběhu (další běžec k převzetí štafety). 

 
4.3.1 Úsek dráhy I 

Úsek dráhy I začíná na startovní čáře a sahá ke 100 m značce. Na startovní 
čáře je položený skládací žebřík. Skládací žebřík slouží prvnímu běžci štafety k 
výstupu na střechu domu. 30 m za startovní čárou začíná dům (náběhová 
strana) 

 4.3.2 Úsek dráhy II 
Úsek dráhy II začíná na 100 m značce a sahá ke 200 m značce. Na 150 m 
značce se nachází překážková stěna. 

 
 4.3.3 Úsek dráhy III 

Úsek dráhy III začíná na 200 m značce a sahá ke 300 m značce.  
Na 215 m značce jsou libovolně položeny dvě C-hadice. 
10 m za hadicemi (225 m) začíná náběhová rampa kladiny. Na konci kladiny 
(začátek sbíhací rampy) se na běžecké dráze nachází ohraničující čára 1. 



Na 225 m značce je na postavený rozdělovač. Smí být horizontálně libovolně 
otočený, ale nikoli upevněný.  
Na 280 m značce (současně značení pásmo rozběhu pro úsek dráhy IV) je 
ohraničující čára 2. 

 
 4.3.4 Úsek dráhy IV 

Úsek dráhy IV začíná na 300 m značce a sahá k cíli na 400 m značce. 
Na 320 m značce se nachází ruční hasicí přístroj. 
Na 350 m značce stojí požární vana (střed vany). Na každou dráhu musí být k 
dispozici rezervní vana. Vana se musí po každém běhu měnit. Před začátkem 
soutěže musejí být první požární vany ohřáty spálením 0,5 l karburátorové 
pohonné látky (benzín). Nejméně 1,5 m před nebo za požární vanou, měřeno 
od hrany požární vany, odstaví sám příslušný soutěžící rezervní ruční hasicí 
přístroj. 

 
Na 400 m značce se nachází cílová čára. Provádí-li se měření času 
elektronicky, musí být světelná závora umístěna ve výšce 1,25 m.  

 
4.4 Soutěžní dráha pro požární útok (obr. 9) 
 

Soutěžní dráha pro požární útok je 95 m dlouhá a 20 m široká. Smí být uspořádáno 
více drah vedle sebe. 9 m za startovní čárou se nachází podesta (obr.5) (postranní 
hrana). Na tuto podestu budou položeny soutěžní skupinou soutěžní nářadí. 

 
Vodní zdroj se nachází 4 m nalevo od levé hrany podesty. Vzdálenost středu vodního 
zdroje od startovní čáry je 10 m. 

 
90 m za startovní čárou, tedy 5 m před cílovou čárou (cílovými přístroji), je vyznačena 
útočná čára. 

 
Cílové přístroje (terče) jsou postaveny na cílové čáře. Cílové přístroje musejí být 
postaveny symetricky k soutěžní dráze. Vzdálenost obou cílových přístrojů činí od 
jejich středů  9,5 m. 

 
5. PŘÍPRAVA NA SOUTĚŽ 
 
5.1 Předběžné přihlášení 
 

Formuláře k předběžnému přihlášení budou národním hasičským svazům (CTIF - 
komitees) včas poskytnuty Mezinárodním organizačním výborem. 

 
Tyto předběžné přihlašovací formuláře musejí být správně a kompletně vyplněné do 
zadaného termínu zaslány Mezinárodnímu organizačnímu výboru. 

 
5.2 Závazné přihlášení 
 

Formuláře k závaznému přihlášení budou národním hasičským svazům poskytnuty 
Mezinárodním organizačním výborem. Tyto formuláře se musejí vyplnit se jmény 
předpokládaných soutěžících a do stanovené uzávěrky zaslat Mezinárodnímu 
organizačnímu výboru. Soutěžní skupiny, jejichž přihlašovací formuláře budou 
neúplně (kromě jmen soutěžících) vyplněny podány nebo předloženy teprve po 
uzávěrce, nemohou být zahrnuty do soutěžního plánu a nemají právo být připuštěny 



k soutěži; to samé platí také pro přihlašování rozhodčích. Účastnická listina se jmény 
soutěžících musí být, pokud není jinak nařízeno, odevzdána vedoucím družstva při 
losování startovních čísel.  

 
5.3 Účastnické poplatky 
 

Za účast na Mezinárodních hasičských sportovních soutěžích vyžaduje Národní 
organizační výbor příspěvek za ubytování a zaopatření.  

 
5.4 Soutěžní plány 
 

Po obdržení definitivních přihlášek budou sestaveny potřebné tréninkové, soutěžní a 
soudcovské plány. Soutěžním skupinám a rozhodčím budou včas poskytnuty 
prostřednictvím národního hasičského svazu (CTIF- komitees).  

 
5.5 Soutěžní trénink 
 

Každá skupina dostane možnost trénovat na soutěžním místě s nářadím, které budou 
používáno při soutěži. Vedení soutěže a výpočetní výbor jsou oprávněni již během 
tréninku soutěžní nářadí zkoušet a značit. 

 
Přesné tréninkové časy budou stanoveny v tréninkovém plánu. Tréninkový čas činí 
pro každou disciplínu nejméně 20 minut.  

 
6. ZAČÁTEK SOUTĚŽE 
 
6.1 Vylosování startovních čísel 
 

Při první poradě vedoucích mužstev ještě před začátkem tréninku budou v jejich 
přítomnosti vylosována startovní čísla. Vylosování provede Mezinárodní vedoucí 
soutěže (zástupce vedoucího soutěže). Vedoucí výpočetního výboru musí být při 
losování přítomen.  

 
Poté budou vedoucími družstev vyplněny účastnické listiny, které budou předány 
Mezinárodnímu vedoucímu soutěže (zástupci vedoucího soutěže). Vedouc družstva 
rozdělí družstva přidělená čísla jednotlivým soutěžícím. Soutěžící nesmějí startovní 
čísla při disciplíně 100 m překážkový běh a výstup s hákovým žebříkem měnit. 
Vedoucí družstva nahlásí na startovní listině, který soutěžící ke které disciplíně 
nastoupí. Tato listina musí být nejpozději 1 hodinu před každým startem předána 
vedoucímu výpočetního výboru. 

 
Pořadí startu soutěžících v jedné skupině proběhne u disciplín jednotlivců v pořadí 
startovních čísel. 

 
6.2 Zahájení soutěže 
 

Mezinárodní organizační výbor vydá pro zahájení soutěže přesné pokyny. Zahájení 
soutěže se zúčastní všichni rozhodčí, velitelé družstev, trenéři maséři a soutěžící. 

 
Družstva pochodují na pokyn Mezinárodního vedoucího soutěže na místo zahajovací 
slavnosti. Soutěž bude zahájena zaštiťovatelem akce. Po vztyčení soutěžní vlajky a 
přehlídce soutěžních mužstev jsou Mezinárodní hasičské soutěže zahájeny. 



 
 
 
6.3 Přihlášení na soutěži 
 

Půl hodiny před, v soutěžním plánu stanoveným, startovním časem se musejí v 
příslušných disciplínách nastupující soutěžící nacházet na soutěžním místě a po výzvě 
musejí jít na start. Zde bude startovní listina ještě jednou kontrolována. Vedoucí 
mužstva musí potvrdit, že jméno a příjmení, hasičská příslušnost a datum narození 
jsou ve startovní listině správně zaznamenány. Poté budou soutěžící vyzváni k 
soutěžním disciplínám. Nyní proběhne kontrola startovních čísel, osobního oblečení a 
výzbroje rozhodčím. 

 
Pro kontrolu váhy přivezených soutěžních přístrojů se nachází u disciplín překážkový 
běh na 100 m a 4 x 100 m hasičská překážková štafety vedle místa pro odložení hadic 
mimo běžeckou dráhu váha, na které mohou pověření rozhodčí (výpočetní výbor) 
kontrolovat váhu hadic a proudnice (štafetového kolíku) resp. skládacího žebříku.U 
disciplíny výstup s hákovým žebříkem se nachází váha ve startovním pásmu mimo 
běžeckou dráhu. 

 
V případě, že nějaké nářadí nemá stanovenou váhu, bude do konce disciplíny 
zadrženo. Kontroly váhy musejí proběhnout tak, aby nedošlo k žádnému zpoždění v 
průběhu soutěže.  

 
Váha musí být k dispozici již během tréninku, aby mohla mužstva provést kontrolu 
váhy. 

 
6.4 Chování na místě soutěže 
 

Skupiny čekají v přípravných prostorech, dokud nebudou rozhodčím (uváděcí 
rozhodčí) vyzvány ke startu. Poté budou přezkoušeny soutěžní přístroje a soutěžící je 
připraví pro akci. Soutěžící, kteří se nezúčastňují disciplíny, vedoucí družstva, trenéři 
a maséři nesmějí vstupovat na soutěžní místo. 

 
V připravených čekárnách se smějí zdržovat jen pro další start připravení soutěžící a 
jejich vedoucí mužstva, trenér a masér. Všichni se musejí chovat disciplinovaně. 

 
Po provedené soutěži (pokusu) musejí soutěžící neprodleně opustit soutěžní dráhu. 
Sami musejí odnést použité nářadí, pokud si je s sebou přinesly. 

 
7. PROVÁDĚNÍ SOUTĚŽÍ 
 
 7.1 Překážkový běh na 100 m 
 

Vyzvaný soutěžící se postaví s C-proudnicí (štafetový kolík) před startovní čáru. 
Upevnění proudnice na těle je dovoleno. K tomu použitá páska nesmí být delší než 
50 cm. Natahovací pásky (např. gumové pásky) jsou zakázány. Soutěžící se nesmí 
žádnou částí těla dotýkat běžecké dráhy za startovní čárou. Po startovním povelu 
startéra běží soutěžící do běžecké dráhy, překoná 2 m vysokou překážkovou stěnu u 
23 m značky, u 28 m značky vezme obě C-hadice, běží přes kladinu (38 m značka) a 
hadice rozvine. Soutěžící smí hadice rozvinout a spojit dohromady před, během nebo 
po překonávání kladiny. Po překonání kladiny doběhne soutěžící u 75 m značky k 



rozdělovači, na který napojí jeden konec hadicového vedení. Na druhý konec připojí 
proudnici a zatáhne hotové hadicové vedení směrem k cílové čáře.  

Spojení hadicového vedení, jeho napojení na rozdělovač a na proudnici smí 
probíhat libovolným způsobem a v libovolném pořadí v běhu ale také ve stoje.  

Při sbíhání z kladiny se soutěžící nesmí dotknout země před ohraničující 
čárou. Pokud se tak stane, musí běžet ještě jednou přes kladinu, jinak je pokus 
neplatný a výsledek nebude hodnocen. Když překročí soutěžící cílovou čáru, změří 
časoměřiči čas. Hlavní časoměřič nechá zaznamenat tento čas do bodovacího listu.  

 
7.2 Výstup s hákovým žebříkem 
 

Soutěžící se postaví libovolně před startovní čáru. Nesmí se dotýkat žádnou částí těla 
úseku náběhové dráhy za startovní čárou ve směru běhu. Hákový žebřík musí být 
položen tak, aby se konce žerdí nedotýkaly ani nepřesahovaly 30 m čáru. Hák žebříku 
leží za soutěžícím. Žebřík musí až do startovního znamení zůstat ležet na zemi ale 
soutěžící se ho smí již před startovním znamením dotýkat, a to i za startovní čárou. 
Při běhu smí soutěžící žebřík nést jednou nebo oběma rukama. Po startovním 
znamení startéra běží soutěžící, poté co zvednul žebřík, ve své dráze k věži a zavěsí 
ho do prvního okna (1. patro). Po žebříku vystoupí do prvního patra, sedne si na 
parapet, vyhodí žebřík do druhého patra a vystoupí po něm do druhého patra. Když 
sedí soutěžící na parapetu 1. patra připevní jeden člen jeho skupiny (bod 2.6.2) lano 
pádového jištění na záchytný pás soutěžícího. 

 
Jistící lano musí být jedním členem soutěžního mužstva příslušného soutěžícího 
napnuto tak, aby v případě pádu padal „do lana“ jen krátký úsek. 

 
Stejným způsobem vystoupí do třetího patra věže. Zůstane-li soutěžící během 
vyhazování žebříku na parapetu stát, místo aby se posadil, je pokus neplatný. Cíle je 
dosaženo, jakmile se soutěžící oběma nohama dotkne podlahy za třetím oknem ve 
třetím patře. V tomto okamžiku změří časoměřiči čas. Hlavní časoměřič nechá 
zaznamenat čas do bodovacího listu. Ztratí-li soutěžící při slézání věže přilbu, je 
pokus neplatný. 

 
 Nebude-li použito pádové jištění, je pokus také neplatný. 
 
7.3 Dvojboj  
 

Dvojboj není žádná soutěžní disciplína, nýbrž jen „bodovací disciplína“. Dvojboj také 
není soutěží družstev, je jen věcí hodnocení jednotlivých soutěžících. 

 
 Ve dvojboji se sčítají a hodnotí výsledky jednotlivých soutěžících v disciplínách 

- překážkový běh na 100 m 
 - výstup s hákovým žebříkem 
 
7.4 Hasičská překážková štafeta 4x100 m 
 

Po výzvě zaujmou čtyři soutěžící ve štafetě postavení na startovní čáře. Poté odvelí 
hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) soutěžící do jejich startovních úseků, ve kterých 
samostatně zaujmou postavení. 

 - První běžec na startovní čáru 
 - Druhý běžec k 1. předávce resp.předstartovnímu úseku (80 - 110 m) 
 - Třetí běžec k 2. předávce resp. předstartovnímu úseku (180 -210 m) 



 - Čtvrtý běžec k 3. předávce resp. předstartovnímu úseku (280 -310 m) 
 

První běžec stojí v libovolném postavení s proudnicí (štafetový kolík) a skládacím 
žebříkem před startovní čárou. Žádnou částí těla se nesmí dotýkat běžecké dráhy za 
startovní čárou. Skládací žebřík musí až do startovního znamení zůstat ležet na zemi, 
ale soutěžící se ho smí již před startovním znamením i za startovní čárou dotýkat. 

 
Po startovním znamení startéra běží první běžec v jemu přidělené dráze k domu, 
vystoupí s pomocí žebříku na střechu, přejde jí bez žebříku, který nechá u domu, 
dosáhne plořinu na zadní straně domu, které se musí dotknout a skočí na zem. Běží 
dál k předávce (90 - 110 m značce) a předá proudnici druhému běžci. 
Druhý běžec smí startovat již od předstartovní značky (80 m značka), předávka 
proudnice ale musí proběhnout v předávacím úseku (90 - 110 m značka). Toto 
pravidlo platí také pro následující předávky. 

 
Rozhodčím bude nalit benzin (0,5 l) do požární vany, jakmile startovní běžec opře 
žebřík o dům. Ostatní obsah musí být do vany nalit již před startem. 

 
Druhý běžec překoná překážkovou stěnu (150 m značka) a doběhne do druhého 
předávacího úseku (190 - 210 m značka), kde předá proudnici třetímu běžci. 

Jakmile překoná druhý běžec překážkovou stěnu (150 m značka), zapálí 
rozhodčí u požární vany (350 m značka) kapalinu ve vaně. 

 
Když převezme třetí běžec proudnici, běží ke dvěma C-hadicím (215 m značka), 
sebere je, přeběhne kladinu (225 m značka), rozvine obě hadice a spojí je 
dohromady. 

 
Je přenecháno soutěžícímu, kde a jak hadice rozhodí a spojí dohromady, může tak 
učinit v běhu nebo ve stoje. Při sbíhání z kladiny se soutěžící nesmí dotknout země 
před ohraničující čárou 1. Pokud se tak stane, musí běžet ještě jednou přes kladinu, 
jinak je pokus neplatný a výsledek nebude hodnocen.  

         

Po opuštění kladiny běží soutěžící k rozdělovači (255 m značka). Na rozdělovač napojí 
volnou spojku dohromady spojených hadic, druhou spojku na proudnici a zatáhne 
poté hadicové vedení připravené na zásah směrem k cíli. Po přeběhnutí ohraničující 
čáry 2 (280 m značka) odpojí proudnici od vedení, nechá spadnout hadicové vedení a 
běží s proudnicí ke třetímu předávacímu úseku (290 - 310 m značka). 

 
Ochranou obličeje a rukou proti teplu vyzbrojený čtvrtý běžec převezme proudnici, 
uchopí přenosný hasicí přístroj (320 m značka) a uhasí poté požár kapaliny v požární 
vaně (350 m značka). 

 
Požár v požární vaně, stejně jako místa požáru mimo požární vanu musejí být úplně 
uhašena. Nestačí-li obsah hasicího přístroje k uhašení požáru, použije se rezervní 
hasicí přístroj. Nefunguje-li přenosný hasicí přístroj bez zavinění soutěžícího, smí 
štafeta provést druhý pokus. Je-li požár uhašen, postaví nebo položí soutěžící 
přenosný hasicí přístroj a běží do cíle.  

 
Při přeběhnutí cílové čáry změří časoměřiči čas. Hlavní časoměřič nechá zaznamenat 
čas do bodovacího listu. 

 



Tepelnou ochrannou výzbroj smí běžec odložit až po přeběhnutí cílové čáry. Kontrolu 
provádí hlavní časoměřič.  

 
Před začátkem soutěžní disciplíny budou hlavním rozhodčím (rozhodčí disciplíny) 
rozděleny losováním potřebné hořlavé prostředky v uzavřených nádobách 
(kanistrech) a přenosné hasicí přístroje. 

 
Předávání C-proudnice (štafetového kolíku) smí probíhat jen z ruky do ruky výhradně 
v předávacích úsecích. Proudnice nesmí být házena. Ztratí-li soutěžící proudnici smí jí 
opět zvednout jen on. 
 
Každý soutěžící smí běžet jen 100 m, tedy pouze jeden běžecký úsek. Přidělená 
běžecká dráha nesmí být opuštěna. 

 
 Po každém běhu bude obsah požární vany vyměněn.    
 
 
 
 
7.5 Požární útok 
 

Soutěžní družstvo obdrží svoje přístroje (nářadí) včas před prováděním disciplíny 
požární útok. Štáb rozhodčích musí dbát na to, aby všechna družstva mohla přístroje, 
hadice a armatury připravovat mimo soutěžní dráhu stejně dlouho. 

 
Po výzvě hlavního rozhodčího (rozhodčí disciplíny) nebo startéra má každá soutěžní 
skupina 5 minut času k položení přístrojů na podestu (plošinu) podle následujících 
ustanovení. 

 
Hadice smějí být na podestě položeny libovolným způsobem. Smějí být srolovány 
nebo složeny. Pouze sací hadice smějí ohraničující rozměry podesty přesahovat, 
avšak maximálně 50 cm. Spojky se nesmějí navzájem dotýkat.  

 
Přístroje (nářadí) nesmějí být mezi sebou spojeny. Ventily přenosné motorové 
stříkačky a rozdělovače smějí být otevřeny, víčka spojky smějí být odstraněny.  

 
Přenosná motorová stříkačka smí být družstvem uvedena do činnosti  během první 
minuty pětiminutového přípravného času. Bude-li během tohoto přípravného času 
na přenosné motorové stříkačce zjištěna technická závada, bude přípravný čas této 
skupiny přerušen a všechny přístroje a přenosná motorová stříkačka budou odneseny 
ze soutěžní dráhy. Přenosná motorová stříkačka bude mimo soutěžní místo opravena 
nebo nahrazena novou a potom může skupina opětně po výzvě začít s přípravou 
soutěže. 

 
Rozhodčí na podestě musejí 30 sekund a 10 sekund před uběhnutím času pro 
přípravu přenosné motorové stříkačky a pětiminutové lhůty soutěžní skupinu 
upozornit, že čas na přípravu nářadí brzy uběhne a musejí současně upozornit na 
chyby, které byly při pokládání nářadí udělány. Po uběhnutí času 5 minut musejí 
soutěžící opustit připravené nářadí a zaujmout postavení mimo soutěžní dráhu. 
Nejsou-li nyní soutěžní přístroje (nářadí) položeny jak uvádí tento soutěžní předpis 
nebo nebude-li přenosná motorová stříkačka po uběhnutí lhůty jedné minuty 



vypnuta resp. bude-li ještě jednou nastartována, nesmí skupina startovat a pokus 
bude prohlášen za neplatný. 

 
Družstvo ke startu zaujme postavení mimo označenou soutěžní dráhu. Start je 
přípustný ze startovní čáry, ale také zleva nebo zprava soutěžní dráhy. Družstvo však 
musí startovat z jedné z těchto tří možných stran. 

 
Na startovní povel startéra běží skupina k podestě. Po zřízení sacího vedení 
prostřednictvím savic a sacího koše (sací hlava) začne nasávat z vodního zdroje 
(nádrže). Přitom musí dbát, aby sací koš byl napojen ještě před ponořením do 
nádrže. Sací koš musí do konce požárního útoku zůstat napojen na savice. Nesmí být 
také držen aby nespadnul z vedení. 

 
Přívodní vedení bude položeno 3 B-hadicemi ve směru útoku a napojeno na 
rozdělovač. Z levého a z pravého výstupu rozdělovače bude oběma útočnými oddíly 
vyvedeno po jednom hasicím vedení ze dvou C-hadic a jedné C-proudnice.  

 
Po dosažení útočné čáry (90 m značka) se pokusí oba útočné oddíly otvorem v terčích 
naplnit vodní nádrž cílového zařízení vodou. Není povoleno při stříkání do terčů 
opírat proudnici o jiného soutěžícího. Ovládání proudnice ale může probíhat v 
libovolné pozici, také nesmí jeden útočný oddíl druhému útočnému oddílu 
vypomáhat při stříkání do terčů. Žádný soutěžící nesmí při stříkání do terčů překročit 
útočnou čáru. 

 
Rozsvítí-li se signální světlo na jednom cílovém přístroji, je nádrž naplněna10 l vody. 
Jakmile svítí signální světla obou cílových přístrojů, je soutěžní cíl této disciplíny 
splněn. V tomto okamžiku změří časoměřiči čas. Hlavní časoměřič nechá zaznamenat 
čas do bodovacího listu družstva.   
Při provádění požárního útoku smějí být používány jen k tomu určené přístroje 
(nářadí).  

 
Bude-li k disciplíně požární útok přineseno vlastní nářadí, bude pokus družstva 
hodnocen jako neplatný. 

 
7.6 Opakování disciplíny 
 

Bude-li soutěžící omezen při správném provádění úkolu osobou, která nenáleží do 
jeho soutěžního družstva nebo dojde-li k poškození nářadí nebo nějakého zařízení 
bez zavinění příslušného soutěžícího, může hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) 
povolit opakování pokusu. Ve sporném případě musí rozhodnout vedoucí soutěže 
(zástupce vedoucího soutěže). 

 
Při překážkového běhu na 100 m a při výstupu s hákovým žebříkem smí pokus 
opakovat jen omezený běžec, při disciplíně hasičská překážková štafeta 4 x 100 m 
štafeta, u které byl omezen soutěžící běžec a při požárním útoku opakuje pokus celé 
družstvo. 

 
Bude-li soutěžící omezen členem vlastního soutěžního družstva, není opakování 
pokusu povoleno.  

 
 
 



7.7 Elektronická časomíra 
 
 Bude-li měření času probíhat elektronicky, musí se přitom dbát na následující: 
 

Ke startu se musí používat startovní pistole, přičemž měření času bude spouštěno 
akustickým signálem.  

 
Při disciplínách překážkový běh na 100 m a hasičská překážková štafeta 4 x 100 m 
musí být v cíli každé běžecké dráhy umístěna světelná závora. Výška světelné závory 
je  
1,25 m. 

 
Při disciplíně výstup s hákovým žebříkem se nachází ve třetím patře plošina (cílové 
zařízení) s 5 cm širokým středním předělem. Měření času bude zastaveno, když každý 
díl plošiny bude stlačen jednou nohou soutěžícího. (obr. 4a) 

 
Při disciplíně požární útok musí být elektrickým obvodem nebo vyhodnocením 
zaručeno, že čas bude zastaven teprve když druhá nádrž bude naplněna 10 l vody.  

 
Probíhá-li měření času elektronicky, musí být přesto na každé běžecké dráze čas také 
měřen ručně. O tomto ručně stopovaném čase se musí vést protokol. 

 
Vypadne-li elektronická časomíra i jen u jednoho soutěžícího, je pro celou disciplínu 
nebo běh směrodatné ruční měření. 
 
Pokud se k elektronickému měření času použije jiné techniky, rozhodne o jejím 
použití  velitel mezinárodní soutěže analogicky k výše uvedeným způsobům.  

 
8. HODNOCENÍ 
 
8.1 Všeobecné směrnice 
 

Potřebný čas pro provedení disciplíny bude hodnocen v sekundách a jejích dílech. O 
co kratší čas, o to je lepší výkon. 

 
 Při elektronickém měření času bude měřeno v 1/100 s, při ručním měření v 1/10 s. 
 
 Každé soutěžní mužstvo musí nastoupit v každé disciplíně. 

Nenastoupí-li družstvo v jedné nebo více disciplínách, nebude v celkovém hodnocení 
zohledněno. 

 
8.2 Neplatné pokusy 
 

Nedokončí-li jeden (některý) soutěžící, štafeta nebo požární útočná skupina 
disciplínu, je pokus neplatný. To samé platí, když jeden soutěžící, štafeta nebo 
požární útočná skupina způsobí dva chybné starty. Způsobí-li soutěžící v disciplíně 
překážkový běh na 100 m nebo výstup s hákovým žebříkem v jednom pokusu dva 
chybné starty, zůstane mu zachován druhý pokus resp. jeho výsledek. 

 
Jsou-li způsobeny v jednom běhu tři chybné starty, smějí jít soutěžící, kteří tím nebyli 
vyjmuti z hodnocení, později znovu na start. Soutěžícím tím je dán čas k opětovné 
koncentraci. 



 
Jako provinění proti soutěžním ustanovením a zároveň jako neplatný pokus je 
zejména hodnoceno: 
a) Když je činnost při disciplíně prováděna jinak, než je požadováno soutěžními 

předpisy. 
b) Když jeden soutěžící, jedna štafeta nebo skupina způsobí dvakrát chybný  

start. 
c) Když soutěžící nedosáhne cíle resp. příštího předávacího úseku s kompletní 

výzbrojí. 
d) Když při překonávání překážkové stěny jsou podpěry stěny využity k pomoci. 
e) Když při překonávání překážky spadne proudnice na zem 
f) Když soutěžící spadne s kladiny nebo se před ohraničující čárou 1 dotkne 

země a opět kladinu nepřekoná.  
g) Když nejsou spojky tlakových hadic spojeny, nebo jsou špatně spojeny. O 

špatně spojenou spojku se jedná, když zajišťovací část spojky nezapadne, 
nebo se některá spojka během běhu rozpojí. Běžec nesmí spojku v průběhu 
běhu držet (zakrývat). 

h) Když soutěžící jinému soutěžícímu zkříží dráhu nebo mu jeho nářadí stojí v 
cestě a jinému ztěžuje práci. Nebrání to v hodnocení, ale poškozený běžec, 
štafeta nebo skupina smí znovu startovat (viz bod 7.6) 

i) Když soutěžící použije jinou běžeckou dráhu ke zkrácení vzdálenosti. 
j) Když nebude proudnice (štafetový kolík) při překážkového běhu na 100 m 

před cílovou čárou nebo při hasičské překážkové štafetě  4 x 100 m před 
ohraničující čárou 2 napojena na hadici. 

k) Když bude proudnice (štafetový kolík) při překážkového běhu na 100 m po 
dosažení cíle bez pokynu časoměřiče uvolněna z hadice. 

l) Když nebude proudnice (štafetový kolík) předána v předávacím území. 
m) Když při předávce spadne proudnice (štafetový kolík) na zem a soutěžící, 

kterému je předávána jí zvedne, nebo bude při předávání hozena. 
n) Když nebude proudnice při hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m před třetím 

předávacím úsekem (290 m značka) od hadice opět odpojena. 
o) Když přenosný hasicí přístroj nebude uveden do chodu pro něj odpovídajícím 

způsobem. 
p) Když není při hasičské překážkové štafetě 4 x 100 m požár v požární vaně 

(event. mimo) uhašen předtím, než běžec přeběhne cílovou čáru. Vznítí-li se 
oheň v požární vaně, ale teprve potom, co běžec přeběhl cílovou čáru, nemá 
to žádný vliv na hodnocení. Běžci je ale povoleno, ještě před přeběhnutím 
cílové čáry se přesvědčit, jestli je požár uhašen, pokud není, smí běžet zpět a 
eventuelně i za pomoci rezervního hasicího přístroje požár v požární vaně 
uhasit.  

q) Když bude přenosný hasicí přístroj hozen do požární vany. 
r) Když se při disciplíně výstup s hákovým žebříkem žebřík do startovního povelu 

nedotýká země. 
s) Když soutěžící zavěšuje žebřík do dalšího okna ve stoje. 
t) Když nebudou při požárním útoku přístroje během pěti minut připraveny, 

resp. když bude přenosná motorová stříkačka po první minutě přípravného 
času ještě stále v chodu nebo bude znovu uvedena do provozu. 

u) Když sací koš (sací hlava) před ponořením do nádrže není napojen na sací 
vedení a do konce požárního útoku nezůstane napojen. Sací koš (sací hlava) 
nesmí být také po ponoření do nádrže držen.  

 v) Když bude při stříkání do terče proudnice opřena o jiného soutěžícího. 



w) Když jeden útočný oddíl jinému útočnému oddílu vypomáhá při stříkání do 
terče. 

x) Když bude při stříkání do terčů ohraničující čára jakýmkoli soutěžícím 
překročena.  

 
8.3 Hodnocení 
 

Při Mezinárodních hasičských sportovních soutěžích v požárním sportu budou 
prováděna následující hodnocení: 

 
 8.3.1 Hodnocení jednotlivců 
  Hodnocení jednotlivců proběhne v disciplínách: 

- Překážkový běh na 100 m 
  - Výstup s hákovým žebříkem a 

- dvojboj, sestávající z 100 m překážkového běhu na 100 m a výstupu s 
hákovým žebříkem. 

 
 8.3.1.1  Překážkový běh na 100 m 

Osm soutěžících každého soutěžního družstva smí provést dva pokusy, z nichž 
do hodnocení bude zahrnut lepší z nich. Je-li jen jeden pokus platný, bude 
hodnocen, nepodaří-li se žádný z obou pokusů, bude soutěžící umístěn na 
poslední pozici a nebude hodnocen ve dvojboji. Pokus je neplatný, když není 
disciplína provedena do konce nebo nejsou dodrženy soutěžní předpisy této 
disciplíny. 

 
Při časové shodě dvou nebo více soutěžících při lepším pokusu rozhoduje čas 
v horším pokusu. Může-li se soutěžící vykázat jen jedním úspěšným pokusem, 
bude upřednostněn soutěžící s dvěma úspěšnými pokusy. Jsou-li u dvou nebo 
více soutěžících také horší pokusy časově shodné, budou tito soutěžící 
umístěni ex aequo na stejné pozici. 

 
 8.3.1.2  Výstup s hákovým žebříkem 

Hodnocení probíhá jako při disciplíně překážkový běh na 100 m. 
 
 8.3.1.3  Dvojboj 

Čas jednotlivých soutěžících ve dvojboji vyplývá ze součtu hodnocených časů v 
disciplínách překážkový běh na 100 m a výstup s hákovým žebříkem. 
Nestartoval-li nějaký soutěžící v jedné z těchto dvou disciplín, nebude ve 
dvojboji hodnocen. 

 
Při časové shodě dvou nebo více soutěžících rozhoduje časová suma z jejich 
horších pokusů v obou disciplínách. Jsou-li také časové sumy horších pokusů 
shodné, budou soutěžící umístěni ex aequo na stejné pozici.  

 
Může-li se jeden ze dvou nebo více časově shodných soutěžících vykázat v 
jedné nebo v obou disciplínách jen jedním úspěšným pokusem, musí být při 
umísťování dána přednost soutěžícímu s dvěma úspěšnými pokusy. 

 
 8.3.2 Hodnocení družstev 
  Hodnocení družstev probíhá v disciplínách: 
  - Překážkový běh na 100 m 
  - Výstup s hákovým žebříkem 



  - Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m 
  - Požární útok 
 
 8.3.2.1  Překážkový běh na 100 m 

Osm soutěžících každého soutěžního družstva smí provést dva pokusy, 
hodnoceno bude šest nejlepších soutěžících v soutěžním družstvu. Do 
hodnocení budou zahrnuty výsledky z jednotlivých disciplín, jednomu 
soutěžícímu ale bude hodnocen jen jeden pokus a to ten lepší. 

 
Dosáhnou-li dvě nebo více soutěžních družstev v této disciplíně shodné 
časové sumy, rozhoduje lepší časová suma z horších pokusů stejných šesti 
soutěžících. Jsou-li také časové sumy horších pokusů shodné, budou obě 
soutěžní družstva umístěna ex aequo na stejné pozici. Může-li se jeden nebo 
více těchto šesti soutěžících vykázat jen jedním úspěšným pokusem, musí být 
při časové shodě lepších pokusů dána přednost soutěžnímu družstvu, z 
kterého se může více soutěžících vykázat dvěma úspěšnými pokusy. 

 
Dojde-li také zde ke shodě, budou obě soutěžní mužstva umístěna ex aequo 
na stejné pozici. 

 
Pokud nemá nejméně šest z osmi nastoupených soutěžících aspoň jeden 
úspěšný pokus, bude toto soutěžní družstvo v hodnocení družstev této 
disciplíny umístěno na poslední pozici. Při více soutěžních družstvech 
umístěných na poslední pozici je pořadí shodné s počtem nastoupených 
družstev. 

 
 8.3.2.2  Výstup s hákovým žebříkem 
  Hodnocení probíhá jako při překážkového běhu na 100 m. 
 
 8.3.2.3  Hasičská překážková štafeta 4 x 100 m 

Osm soutěžících každého soutěžního družstva nastoupí ve dvou štafetách po 
čtyřech soutěžících. Nejprve se hodnotí jen výsledek lepší štafety každého 
družstva. Při časové shodě dvou nebo více štafet rozhoduje výsledek původně 
nehodnocené druhé štafety tohoto soutěžního družstva. Nastane-li také zde 
časová shoda, budou dotyčná soutěžní družstva umístěna ex aequo na stejné 
pozici. 

 
Nedokončí-li žádná z obou štafet jednoho soutěžního dfružstva úspěšně tuto 
disciplínu, bude dotyčné družstvo umístěno na poslední pozici. Při více 
soutěžních družstvech umístěných na poslední pozici je pořadí shodné s 
počtem nastoupených soutěžních družstev. 

 
 8.3.2.4  Požární útok 

Pro umístění je směrodatný potřebný čas pro požární útok. 
 

Dosáhnou-li dvě nebo více soutěžních mužstev stejného času, budou 
umístěna ex aequo na stejnou pozici. 

 
Dokončí-li nějaké soutěžní družstvo tuto disciplínu neúspěšně, bude umístěno 
na poslední pozici. Bude-li umístěno více soutěžních družstev na poslední 
místo, je pořadí shodné s počtem nastoupených soutěžních mužstev. 

 



 8.3.3 Celkové hodnocení 
 

Pro celkové hodnocení mužstev ze všech čtyř disciplín se sčítají umístění, 
kterých soutěžní mužstva v hodnocení mužstev čtyř jednotlivých disciplín 
dosáhla. Při shodě bodů rozhoduje lepší výsledek v disciplíně požární útok. 
Dojde-li také zde k časové shodě budou příslušná soutěžní mužstva umístěna 
ex aequo na stejné pozici. 

 
8.4 Odvolání proti výrokům rozhodčích 
 

Odvolání proti čistě formálním chybám, jako data narození, nebo podobným, smějí 
být vedoucím dotyčného soutěžního družstva ústně sdělena veliteli soutěže (zástupci 
velitele soutěže) a jím vyřízena. 

 
Závady na nářadí smějí být před prováděním disciplíny vedoucím mužstva ústně 
sděleny hlavnímu rozhodčímu (rozhodčímu disciplíny). 

 
Všechna ostatní odvolání proti výrokům rozhodčích, týkající se nedostatků na nářadí, 
které se projevily během soutěže atd., musí vedoucí mužstva, dotyčného soutěžního 
mužstva, písemně předat, nejpozději 15 minut poté, co byl výrok rozhodčího 
oznámen, hlavnímu rozhodčímu (rozhodčímu disciplíny). 

 
Nemůže-li o odvolání po poradě se štábem rozhodčích příslušné disciplíny 
rozhodnout hlavní rozhodčí sám, musí být přivolán k poradě velitel soutěže (zástupce 
velitele soutěže). 

 
Nemůže-li být ani v přítomnosti velitele soutěže (zástupce velitele soutěže) učiněno 
definitivní rozhodnutí, musí se odvoláním zabývat Mezinárodní soutěžní výbor, který 
definitivně rozhodne. 

 
8.5 Diskvalifikace 
 

Proviní-li se soutěžící, štafeta nebo požární útočná skupina úmyslně a hrubým 
způsobem proti soutěžním ustanovením nebo proti pravidlům fair play, přeruší bez 
nutného důvodu svévolně soutěž nebo těžce omezí soutěžící jiných soutěžních 
družstev při provádění disciplín, musí hlavní rozhodčí (disciplinární rozhodčí) 
příslušné disciplíny po poradě s ostatními rozhodčími této disciplíny podat u velitele 
soutěže (zástupce velitele soutěže) žádost o diskvalifikaci. Velitel soutěže (zástupce 
velitele soutěže) předloží tuto žádost Mezinárodnímu soutěžnímu výboru, který 
definitivně rozhodne o přijetí nebo zamítnutí žádosti. 

 
Soutěžící, který (kteří) se proviní, bude (budou) okamžitě z další účasti na soutěži 
vyloučeny. Do diskvalifikace dosažená umístění a ceny zůstanou zachovány. 
Náhradník nesmí být postaven. 

 
 Za důvod k diskvalifikaci se považuje zvláště: 

- Nepřístojné chování soutěžícího nebo soutěžního družstva vůči rozhodčím a 
pořadatelům. 

- Použití jiného než již kontrolovaného přístroje nebo manipulace na přístrojích 
(nářadí) po kontrole. Za manipulaci na přístroji se považuje také, když nějaký 
přístroj při kontrole bezprostředně za cílem, kterou provádí výpočetní výbor, 
neodpovídá soutěžním předpisům. 



 - Účast nějakého člena družstva na obou štafetách. 
 - Těžké úmyslné omezení soutěžících jiných soutěžních družstev. 

Velitel mezinárodní soutěže může diskvalifikovat soutěžní družstvo také za 
nepřístojné chování, nepříslušné oblečení nebo jiné porušení zásad slušnosti při 
nástupu při zahájení soutěže, při vyhlašování výsledků i ukončení soutěže. Družstvo 
může být diskvalifikováno i pokud fanoušci tohoto družstva nebo dokonce členové 
mezinárodního týmu hrubým způsobem ruší zahajovací ceremoniál nebo vyhlašování 
výsledků. Diskvalifikaci národního družstva však velitel mezinárodní soutěže může 
udělit jen po dohodě s příslušným viceprezidentem CTIF pro mezinárodní soutěže 
v hasičském (požárním) sportu. V takovém případě nedostane soutěžní družstvo 
(všichni soutěžící tohoto národního družstva) žádné ceny, diplomy ani odznaky a 
budou vyškrtnuti ze seznamu výsledků. 

 
9. SOUTĚŽNÍ CENY 

 
9.1 Odznak  mezinárodní hasičské soutěže 
 

Každý, kdo se zúčastní Mezinárodních hasičských soutěží jako soutěžící, vedoucí 
družstva, masér, trenér nebo jako rozhodčí obdrží v bodě 1 popsané Mezinárodní 
hasičské soutěžní vyznamenání (odznak) s diplomem. 

 
9.2 Medaile v mezinárodní hasičské sportovní soutěži 
 
 9.2.1 Hodnocení jednotlivců 
 

Třem nejlepším soutěžícím v disciplínách překážkový běh na 100 m, výstup s 
hákovým žebříkem a ve dvojboji bude udělena vždy jedna zlatá, jedna stříbrná a 
jedna bronzová medaile. 

 
V disciplíně překážkový běh na 100 m: 

  nejlepší soutěžící  1. místo 
      1 zlatá medaile 
  druhý nejlepší soutěžící 2. místo 
      1 stříbrná medaile 
  třetí nejlepší soutěžící 3. místo 
      1 bronzová medaile 
 

V disciplíně výstup s hákovým žebříkem: 
  nejlepší soutěžící  1. místo 
      1 zlatá medaile 
  druhý nejlepší soutěžící 2. místo 
      1 stříbrná medaile 
  třetí nejlepší soutěžící 3. místo 
      1 bronzová medaile 
 
 Ve dvojboji: 
  nejlepší soutěžící  1. místo 
      1 zlatá medaile 
  druhý nejlepší soutěžící 2. místo 
      1 stříbrná medaile 
  třetí nejlepší soutěžící 3. místo 
      1 bronzová medaile 



 Ke každé medaili bude vystaven diplom. 
 

Ceny budou uděleny jak v bodovací skupině (kategorii) dobrovolných hasičů tak i v 
bodovací skupině hasičů z povolání. 

 
 9.2.2 Hodnocení družstev 
 

V hodnocení soutěžních družstev ve všech jednotlivých disciplínách bude udělena 
vždy jedna 1., jedna 2. a jedna 3. cena a to Mezinárodní hasičská sportovní soutěžní 
medaile ve zlatě, ve stříbře a v bronzu. 
 
Každý soutěžící, jehož výkon byl ohodnocen příslušnou cenou, obdrží příslušnou 
hasičskou sportovní soutěžní medaili. Z toho vyplývá následující počet medailí: 

    
V disciplíně 100 m překážkový běh: 

  nejlepší soutěžní družstvo  1. místo 
       6 zlatých medailí 
  druhé nejlepší soutěžní družstvo 2. místo 
       6 stříbrných medailí 
  třetí nejlepší soutěžní družstvo 3. místo 
       6 bronzových medailí 
 V disciplíně výstup s hákovým žebříkem: 
  nejlepší soutěžní družstvo  1. místo 
       6 zlatých medailí 
  druhé nejlepší soutěžní družstvo 2. místo 
       6 stříbrných medailí 
  třetí nejlepší soutěžní družstvo 3. místo 
       6 bronzových medailí 
 

V disciplíně hasičská překážková štafeta 4 x 100 m: 
  nejlepší soutěžní družstvo  1. místo 
       4 zlaté medaile 
  druhé nejlepší soutěžní družstvo 2. místo 
       4 stříbrné medaile 
  třetí nejlepší soutěžní družstvo 3. místo 
       4 bronzové medaile 

V disciplíně požární útok: 
  nejlepší soutěžní družstvo  1. místo 
       7 zlatých medailí 
  druhé nejlepší soutěžní družstvo 2. místo 
       7 stříbrných medailí 
  třetí nejlepší soutěžní družstvo 3. místo 
       7 bronzových medailí 
 

Ke každé medaili bude vystaven diplom. 
 
Ceny budou uděleny jak v bodovací skupině „dobrovolní hasiči“ tak i „hasiči z 
povolání“. 

 
9.2.3 Celkové hodnocení 

 



V odděleném celkovém hodnocení soutěžních družstev ve všech čtyřech disciplínách 
pro hasiče z povolání a dobrovolné hasiče bude udělena vždy jedna 1., jedna 2. a 
jedna 3. cena a to Mezinárodní hasičská sportovní soutěžní medaile ve zlatě, stříbře a 
v bronzu. 
 

 
  Nejlepší soutěžní družstvo  1. místo 
       10 zlatých medailí 
  Druhé nejlepší soutěžní družstvo 2. místo 
       10 stříbrných medailí 
  Třetí nejlepší soutěžní mužstvo 3. místo 
       10 bronzových medailí 
 
9.3 Velká Mezinárodní hasičská soutěžní medaile CTIF 
 

Každé soutěžní družstvo obdrží při vyhlašování vítězů velkou Mezinárodní hasičskou 
soutěžní medaili CTIF. Dále viz bod 11.2 

 
10. ÚKOLY ROZHODČÍCH 
 

Mezinárodní velitel soutěže (zástupce velitele soutěže) dohlíží na činnost rozhodčích. 
Je povinen odvolat rozhodčí, kteří zjevně neovládají soutěžní ustanovení. 

 
Mezinárodní velitel soutěže (zástupce velitele soutěže) se smí v ojedinělých 
případech zapojovat do hodnocení nebo ho ovlivňovat jen pokud je to v tomto 
soutěžním řádu zvlášť uvedeno (bod 8.4 a 8.5). 

 
Signalizace chyb se provádí červenou vlajkou (tabulí), bílou vlajkou (tabulí) je 
signalizováno, že pokus v kontrolovaném úseku je platný. 

 
10.1 Překážkový běh na 100 m 
 

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při 
disciplíně překážkový běh na 100 m). 

 
 Jeden rozhodčí výpočetního výboru (uváděcí rozhodčí) vyzývá soutěžící ke startu. 
 

Rozhodčí výpočetního výboru zkontrolují včas před startem soutěžní nářadí, startovní 
čísla a osobní výzbroj soutěžících. K tomu patří také opakované převažování 
soutěžního nářadí. 

 
 Startér obsluhuje startovní pistoli. 
 

Pomocný startér dohlíží, aby soutěžící startovali podle pravidel, nedotýkaly se 
soutěžní dráhy za startovní čárou a signalizuje předčasný start.  

 
Startér a pomocný startér musejí dávat pozor, aby start proběhl teprve, když je od 
hlavního časoměřiče signalizováno praporkem, že časoměřiči jsou připraveni. 

 
 Rozhodčí u překážkové stěny dohlíží na její předpisové překonání.  
 



Rozhodčí u kladiny sleduje její předpisové překonání. Rozhození hadic během 
překonávání kladiny je povoleno stejně jako spojení obou C-hadic.  

 
Rozhodčí u rozdělovače kontroluje předpisové připojení C-hadice na rozdělovač. 
Právě tak bude tímto rozhodčím kontrolováno, jestli jsou obě C-hadice předpisově 
spojeny.   

 
Hlavní časoměřič dává pozor, který ze soutěžících nejdříve dosáhne cíle a porovná to 
se změřenými časy jednotlivých drah. 

 
Pro každou běžeckou dráhu se počítá se třemi časoměřiči. Stopnou čas a ukáží hodiny 
hlavnímu časoměřiči, který definitivně stanoví čas. Bude vzat čas těch stopek, které 
ukáží střední výsledek. Vypadnou-li při měření jedny stopky a čas tedy bude měřen 
jen dvěma stopkami, bude vzat pro hodnocení aritmetický průměr mezi oběma 
stopnutými časy. 

 
Časoměřiči také kontrolují spojení proudnice s C-hadicí (musí proběhnout před cílem) 
a dávají povolení k odpojení proudnice (štafetového kolíku). 

 
Rozhodčí výpočetního výboru (signalizace chyb) zkontroluje, jestli není signalizován 
chybný pokus. 

 
Rozhodčí výpočetního výboru (vedoucí zápisu) zanese výsledky do bodovacích listů. 
Časy běhu jednotlivých soutěžících musejí být opticky nebo akusticky oznámeny. 

 
10.2 Výstup s hákovým žebříkem 
 

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při 
disciplíně „výstup s hákovým žebříkem). 

 
 Jeden rozhodčí výpočetního výboru (uváděcí rozhodčí) vyzývá soutěžící ke startu. 
 

Rozhodčí výpočetního výboru zkontrolují před startem soutěžní nářadí a osobní 
výzbroj soutěžících. K tomu patří také opakované převažování soutěžních přístrojů. 

 
 Startér obsluhuje startovní pistoli. 
 

Pomocný startér dohlíží, aby soutěžící předpisově startovali, nedotýkaly se soutěžní 
dráhy za startovní čárou, žebřík neležel na nebo za 30 m značkou a signalizuje 
předčasný start.  

 
Startér a pomocný startér musejí dávat pozor, aby start proběhl teprve, když je 
praporkem od hlavního časoměřiče signalizováno, že časoměřiči jsou připraveni. 

 
Na každé dráze se u každého okna věže nachází po jednom pomocníkovi (pracovní 
služba), kteří po každém běhu podávají žebříky dolů. Dva pomocníci (pracovní služba) 
pod věží jsou odpovědní za úpravu bezpečnostního polštáře resp. obsluhují 
bezpečnostní polštář. 

 
Pro každou běžeckou dráhu se počítá se třemi časoměřiči. Musí se dávat pozor, aby 
čas byl měřen nikoli podle akustického signálu nýbrž podle optického signálu 



(kouřový obláček z pistole). Cvičení je ukončeno, když se soutěžící oběma nohama 
dotkne podesty ve třetím patře. 

 
Hlavní časoměřič sleduje pořadí soutěžících v cíli a zohlední to při měření času 
(kontrola). Stopky musejí být ukázány hlavnímu časoměřiči, který každý běžecký čas 
definitivně stanoví a nechá ho zaznamenat do bodovacího listu. Bude vzat čas těch 
stopek, které ukáží střední výsledek. Vypadnou-li při měření jedny stopky a čas tedy 
bude měřen jen dvěma stopkami, bude vzat pro hodnocení aritmetický průměr mezi 
oběma stopnutými časy. 

 
Pomocný startér musí po celý běh soutěžící sledovat a ukázat, když soutěžící nedává 
žebřík předpisově do dalšího patra, tedy nikoli vsedě nýbrž ve stoje nebo vkleče. 
Musí také ukázat, když soutěžící běh nedokončí. 

 
 Po dokončení pokusu odnese soutěžící hákový žebřík sám pryč. 
 

Vedle soutěžní dráhy se nachází další rozhodčí výpočetního výboru, který zaznamená 
výsledky do bodovacího listu (vedoucí zápisu). 

 
 Běžecké časy jednotlivých soutěžících musejí být opticky nebo akusticky oznámeny. 
 
10.3 Hasičská překážková štafeta 4 x 100 
 

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při 
disciplíně „hasičská překážková štafeta 4 x 100 m“. 

 
Následujícími rozhodčími musejí být splněny stejné úkoly jako při 100 m 
překážkového běhu: 
- Startér 

 - Pomocný startér 
 - Rozhodčí u překážkové stěny 
 - Rozhodčí u kladiny 
 - Rozhodčí u rozdělovače 
 - Hlavní časoměřič 
 - Časoměřiči 
 
 Kromě toho se musí dbát na následující: 
 
 Jeden rozhodčí výpočetního výboru (uváděcí rozhodčí) vyzývá soutěžící ke startu. 
 

Rozhodčí výpočetního výboru zkontrolují před startem soutěžní nářadí a osobní 
výzbroj soutěžících. K tomu patří také opakované převažování soutěžních přístrojů. 

 
Rozhodčí u domečku dohlíží na jeho správné překonání. Není-li překážka správně 
překonána , smí soutěžící přes domeček běžet ještě jednou. 

 
Rozhodčí u první, druhé a třetí předávky dohlížejí, že proudnice bude předána mezi 
značeními. 

 
Rozhodčí u ohraničující čáry 2 sleduje napojení proudnice před ohraničující čárou 2 a 
odpojení proudnice za ohraničující čárou 2. Tento úkon musí být proveden před 
dosažením třetího předávacího úseku. 



 
Rozhodčí u požární vany hlásí před startem startérovi, že voda a svítící petrolej jsou 
nality. Karburátorová pohonná látka (benzín) bude nalita, když první běžec opře 
skládací žebřík o dům. 

 
Když překoná druhý běžec překážkovou stěnu (150 m značka), nechá rozhodčí u 
požární vany kapalinu ve vaně zapálit. Poté rozhodčí sledují předpisové hašení 
požáru jak ve vaně tak i mimo vanu. Musí být zjištěno, jestli přenosný hasicí přístroj 
nefunguje nebo byl jen nesprávně použit. Dále musí být sledováno, jestli při 
opětovném vzplanutí požáru poslední běžec již překročil cílovou čáru nebo nikoli. 

 
Překročil-li poslední běžec cílovou čáru již před vzplanutím požáru, je to 
bezvýznamné, v opačném případě musí běžec běžet zpět a požár uhasit případně i za 
pomoci rezervního hasicího přístroje. Nestane-li se tak, je to považováno za chybu a 
pokus nebude hodnocen.  

 
Rozhodčí u požární vany jsou odpovědní hlavnímu rozhodčímu (rozhodčí disciplíny) 
za rozdělení nádob s pohonnou látkou a přenosných hasicích přístrojů (podle 
losování). Musejí také nechat pracovní službu mezi jednotlivými běhy vyměnit 
požární vany. 

 
Časoměřiči a hlavní časoměřič dávají také pozor, zda soutěžící dosáhnou cíle se svojí 
celou výzbrojí a jestli byl požár ve vaně uhašen před dosažením cíle. 

 
10.4 Požární útok 
   

Hlavní rozhodčí (rozhodčí disciplíny) je odpovědný za práci všech rozhodčích při 
disciplíně „požární útok“. 
Úkoly rozhodčích (uváděcí rozhodčí a kontrola přístrojů) startéra, pomocného 
startéra, hlavního časoměřiče a časoměřičů přidělené výpočetním výborem musejí 
být splněny obdobně jak je popsáno v bodě 10.1 (překážkový běh na 100m). 

 
Rozhodčí na podestách kontrolují, že přístroje jsou předpisově položeny tzn., že s 
výjimkou sacích hadic žádné nářadí nepřesahuje podestu a žádné nářadí není před 
požárním útokem spojeno a spojky se nedotýkají. Dále tito rozhodčí kontrolují, že 
příprava nářadí proběhne v časovém rozmezí 5 minut a že přenosná motorová 
stříkačka bude uvedena do provozu jen v první minutě. 30 sekund a 10 sekund před 
uběhnutím první minuty a pěti minut musejí rozhodčí soutěžní skupinu upozornit, že 
přípravný čas brzy uběhne a současně musejí skupinu upozornit na eventuální chyby 
při pokládání nářadí. 

 
Rozhodčí v cíli je odpovědný, že cílové zařízení bezvadně funguje a po každém 
požárním útoku bude vyprázdněno.  

 
Rozhodčí na útočné čáře kontroluje, že vyznačená čára, 5 m před cílovými přístroji, 
nebude žádným soutěžícím překročena, že žádný z obou útočných oddílů není 
nápomocen jinému při plnění nádrží cílového zařízení a že při stříkání do terčů není 
proudnice opírána o jiného soutěžícího. 

 
Pracovní služba je odpovědná, že po požárním útoku podle pokynů hlavního 
rozhodčího budou ze soutěžní dráhy odstraněny přístroje a že z nich bude 
odstraněna voda. Jsou-li zapotřebí hadice pro další běh, budou po vyprázdnění na 



pokyn hlavního rozhodčího (disciplinární rozhodčí) předány další skupině. Sady nářadí 
z jednotlivých drah se nesmějí být přitom promíchány. Dále musí pracovní služba 
mezi jednotlivými běhy doplnit vodní zdroje. 

 
 10.5 Výpočetní výbor 
 

Rozhodčí výpočetního výboru jsou odpovědní za správné hodnocení společně s 
rozhodčími jednotlivých disciplín. Jsou vedeni vedoucím výpočetního výboru (hlavní 
sekretář), který během provádění jednotlivých disciplín úzce spolupracuje s hlavním 
rozhodčím této disciplíny. 

 
 Výpočetnímu výboru náleží zvláště: 

- Přijímání a kontrola účastnických listin 
 - Vypracování startovních listin 
 - Výzva soutěžících ke startu 
 - Kontrola přivezených soutěžních přístrojů a oblečení před a po každém startu 
 - Sledování a potvrzování signalizace chyb rozhodčími 
 - Zanesení výsledků do bodovacích listů 
 - Oznamování jednotlivých výsledků 
 - Vyhodnocení výsledků 
 - Příprava cen a diplomů pro vyhlášení vítězů 
 
11. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
 
11.1 Mezinárodní hasičské sportovní soutěže  
 

Jakmile jsou k dispozici jednotlivé výsledky Mezinárodních hasičských sportovních 
soutěží k dispozici a průběh celé akce nebude rušen, bude provedeno vyhlášení 
vítězů v jednotlivých disciplínách jak v hodnocení jednotlivců tak i družstev a celkové 
hodnocení. Přitom bude udělena také Mezinárodní Hasičská sportovní medaile CTIF. 

 
11.2 Závěrečný ceremoniál (Vyhlášení vítězů) 
 
 Mezinárodní organizační výbor vydá pro závěrečný ceremoniál přesné pokyny. 
Závěrečné akce se zúčastní všichni rozhodčí a členové soutěžních družstev. Mužstva 
pochodují v rámci své národní delegace na pokyn velitele mezinárodní soutěže před čestnou 
tribunu. Velitel mezinárodní soutěže ohlašuje nastoupená mužstva prezidentovi CTIF. 
 
Každé soutěžní družstvo obdrží diplom a velkou Mezinárodní Hasičskou soutěžní medaili 
CTIF. Družstva, které se umístily v první třetině celkového hodnocení, obdrží Velkou 
Mezinárodní hasičskou soutěžní medaili ve zlatě, skupiny, které se umístily ve druhé třetině 
jí obdrží ve stříbře, ostatní skupiny v bronzu.   
 
Nejlépe umístěným soutěžním družstvům mohou být předány čestné ceny. 
 
Každý člen soutěžního družstva, každý rozhodčí, členové vedení delegace a organizační 
personál obdrží Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání – odznak (viz body 1.1 a 9.1). 
 
Skupiny, které se bez omluvitelného důvodu závěrečné akce (vyhlášení vítězů) nezúčastní, 
neobdrží ani Mezinárodní hasičské soutěžní vyznamenání ani Velkou Mezinárodní hasičskou 
soutěžní medaili. 
 



Vyhlášení vítězů bude ukončeno stažením Mezinárodní soutěžní vlajky a přehlídkou 
národních delegací a rozhodčích. 
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