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PROGRAM 

XIV. Mezinárodní hasičské soutěže 

 
19. - 26. července  2009 Ostrava, Česká republika 

 

Neděle, 19. července 2009  

do 17.00 hod. Příjezd  delegací, rozhodčích, soutěžících a dalších účastníků soutěže  
Přihlášení  a rozdělení ubytování 

 
ČEZ -Aréna 

17.00 - 22.00 hod. Večeře Koleje - Studentská -
VŠB 

19.00 – 20.00 hod. Mezinárodní sout ěže v požárním sportu:  
Rozlosování startovních čísel, porada  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže pro požární sport, hlavní rozhodčí, 
národní trenéři a vedoucí družstev v požárním sportu 

Stadión - Vítkovice A 

21.00 hod. Porada mezinárodního vedení sout ěže a národního organizačního štábu Stadión - Vítkovice A 

 

Pondělí, 20. července 2009 

06.00 – 09.00 hod. Snídan ě Koleje - Studentská 

07.00 hod. Porada rozhod čích 
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí klasických 
mezinárodních hasičských soutěží a všichni rozhodčí mezinárodních soutěží 
v požárním sportu, velitel pořádkové služby, velitel pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

09.00 – 10.00 hod. Porada vedoucích delegací  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, vedoucí delegací a trenéři (bez 
mládeže) 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

08.00 – 13.00 hod. Trénink mezinárodní sout ěže v požárním sportu, rozd ělení disciplín - 
100 m překážky, výstup do IV.podlaží cvičné věže 

požární útok - ženy 

 
Stadión - Vítkovice A 
Plocha pro lehkou 
atletiku B 

08.00 - 19.10 hod. Trénink klasické mezinárodní hasi čské sout ěže (požární útok)  
(„dobrovolní, profesionální, ženy“) 
štafeta s překážkami – stadion -Vítkovice A 

 

Tréninková plocha D 

09.00 – 16.00 hod. Doprovodný program - Soutěž ve vyprošťování z havarovaných vozidel ČEZ - Aréna 

10.15 hod. Otevření tábora mládeže škola - Středoškolská 

11.00 – 14.30 hod. Oběd 
Stadión - Vítkovice A 
Tenisová hala 

14.00 – 19.00 hod. Trénink mezinárodní hasi čské sout ěže mládeže  
 
Tréninková plocha C 

17.00 – 21.00 hod. Večeře koleje - Studentská 

20.45 hod. Mládež - výstava národů - otevření ČEZ - Aréna 

17.00 – 24.00 hod. Pártystan  s živou hudbou Arrows – Aréna 

 



 

 

Úterý, 21. července 2009 

06.00 - 09.00 hod.  Snídan ě koleje - Studentská 

08.00 – 18.30 hod. Trénink klasické mezinárodní hasi čské sout ěže (požární útok, štafeta)  
(„dobrovolní, profesionální, ženy“) 
 

Stadión - Vítkovice A 

07.00 hod. Porada rozhod čích  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí klasických  
mezinárodních hasi čských sout ěží, velitel pořádkové služby, velitel 
pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

09.00 – 10.00 hod. Porada vedoucích delegací 
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, vedoucí delegací a trenéři (bez 
mládeže) 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

08.30 – 12.00 hod.  Trénink mezinárodní hasi čské sout ěže mládeže – dle rozpisu  Tréninková plocha C 

09.00 – 12.00 hod. Mládež - výstava národů ČEZ - Aréna 

09.00 – 15.00 hod. Porada rozhod čích, kontrola ná řadí 
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí mezinárodních 
sout ěží v požárním sportu, velitel pořádkové služby, velitel pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

10.00 – 14.00 hod. Doprovodný program – Extraliga ČR v požárním útoku Tréninková plocha D 

11.00 – 14.30 hod. Oběd Stadión - Vítkovice A 

Tenisová hala 

13.45 – 17.00 hod.  Trénink mezinárodní hasi čské sout ěže mládeže  Tréninková plocha C 

Od 14:00 hod. Doprovodný program  – Festival přípravek SHČMS, kulturní program 

Místní koncert, historická hasičská technika, představení českých hasičů 

Hlavní třída Poruba 

19.30 hod. Představení národ ů 
 

Hlavní třída Poruba 

17.00 – 21.00 hod. Večeře koleje - Studentská 

  

 

 

 

 

 

Středa, 22. července 2009 

06.00 - 09.00 hod.  Snídan ě koleje - Studentská 

07.00 hod. Porada rozhod čích  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí mezinárodních 
sout ěží v požárním sportu , velitel pořádkové služby, velitel pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

07.30 – 13.50 hod.  Trénink mezinárodní hasi čské sout ěže mládeže Stadión - Vítkovice A 



08.00 - 14.30 hod. Trénink mezinárodní sout ěže v požárním sportu; kontrola ná řadí 
požární útok, štafeta 4 x 100 m  

Tréninková plocha B 

09.00 – 10.30 hod. Porada vedoucích delegací / Porada ke slavnostnímu za hájení 
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni vedoucí delegací, všichni 
trenéři, kapelník, velitel pochodu, velitel pořádkové služby,  velitel pracovní 
čety, vlajkonoši a nosiči tabulí národů, velitel pochodového bloku 
rozhodčích, zástupce mládeže, místní organizační štáb 

Stadión-Vítkovice A 

Tělocvična 

11.00 - 14.30 hod. Oběd Stadión - Vítkovice A 

Tenisová hala 

14.00 hod. Školení vlajkonoš ů 
Účastníci: vlajkonoš (ČR) přenosné mezinárodní soutěžní vlajky a oba 
vlajkoví důstojníci (Chorvatsko, Itálie), 7 vlajkonošů vztyčení mezinárodní 
soutěžní vlajky z Vraždinu, Chorvatska, vlajkonoš přenosné mezinárodní 
soutěžní vlajky mladých hasičů, 7 vlajkonošů vztyčení mezinárodní soutěžní 
vlajky mladých hasičů z Revinge, Švédska, slibující, vlajková hlídka, velitel 
pochodu, zástupce mládeže 

Stadión - Vítkovice A - 
Tribuna 

15.00 - 17.30 hod. Večeře koleje - Studentská 

17.30 hod. Národní kulturní předprogram ke slavnostnímu zahájení, místní koncert Stadión - Vítkovice A 

18.15 hod. Nástup ke slavnostnímu zahájení areál stadiónu 

19.00 hod. Slavnostní zahájení   
XIV. Mezinárodních hasi čských sout ěží a 
XVII. Mezinárodních hasi čských sout ěží mládeže 

Stadión - Vítkovice A 

v návaznosti Národní kulturní Program Stadión - Vítkovice A 

21.00 – 24.00 hod. Uvítací recepce pořadatele pro VIP hosty Dolní Vítkovice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Čtvrtek, 23. července 2009 

06.00 - 09.00 hod.  Snídan ě koleje - Studentská 

08.00 - 13.00 hod. Mezinárodní hasičské sout ěže mládeže 
Požární útok a štafeta 400m s překážkami 

Stadión - Vítkovice A 

08.30 hod. Porada vedoucích delegací  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, vedoucí delegací a trenéři (bez 
mládeže) 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

10.00 - 17.00 hod. Shromážd ění delegát ů CTIF Hotel Atom 

10.30 hod. Porada rozhod čích  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí mezinárodních 
sout ěží v požárním sportu , velitel pořádkové služby, velitel pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

11.00 – 14.30 hod. Oběd Stadión - Vítkovice A 

Tenisová hala 

14.00 – 17.20 hod. Mezinárodní sout ěže v požárním sportu  
Výstup do IV.podlaží cvičné věže 

Stadión - Vítkovice A 

14.00 – 18.00 hod. Táborová olympiáda mladých hasičů Tábor mládeže 

17.00 – 21.00 hod. Večeře koleje - Studentská 



18.00 hod. Večeře pro VIP dle seznamu pozvaných zámeček Zábřeh 

17.00 – 24.00 hod. Pártystan  s živou hudbou Arrows - Aréna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pátek, 24. července 2009 

06.00 - 09.00 hod.  Snídan ě koleje - Studentská 

07.00 hod. Porada rozhod čích  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí mezinárodních 
sout ěží v požárním sportu , velitel pořádkové služby, velitel pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

07.40 - 11.15 hod. Mezinárodní sout ěže v požárním sportu  
Běh na 100m s překážkami 

Stadión - Vítkovice A 

09.00 hod. Porada vedoucích delegací  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, vedoucí delegací a trenéři (bez 
mládeže) 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

11.00 – 14.30 hod. Oběd Stadión - Vítkovice A 

Tenisová hala 

11.15  hod. Porada rozhod čích  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí klasických  
mezinárodních hasi čských sout ěží, velitel pořádkové služby, velitel 
pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

11.45 hod. Vyhlášení vít ězů  
Mezinárodní sout ěže v požárním sportu  
Ocenění jednotlivců, družstev, výstup do IV.podlaží cvičné věže, běh na 
100m s překážkami, dvojboj 

Stadión - Vítkovice A 

12.15 – 14.55 hod. Klasické mezinárodní hasi čské sout ěže  
(„dobrovolní hasiči - A“)  
Požární útok (na sucho) a štafeta s překážkami 

Stadión - Vítkovice A 

14.30 hod. Porada rozhod čích  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí mezinárodních 
sout ěží v požárním sportu , velitel pořádkové služby, velitel pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

16.00 – 19.30 hod. Mezinárodní sout ěže v požárním sportu  
Štafeta 4 x 100 m  

Stadión - Vítkovice A 

17.00 - 21.00 hod. Večeře koleje - Studentská 

17.00 – 24.00 hod. Pártystan s živou hudbou Arrows - Aréna 

20.00  hod. Přátelské posezení s výměnou dárků  
Účastníci: mezinárodní organizační výbor, národní organizační výbor, 
mezinárodní vedení soutěže, mezinárodní organizační štáb, vedoucí 
delegací, trenéři, rozhodčí, pozvaní hosté 

Stadión - Vítkovice A 

Tenisová hala 

  

 

 

 

 

 

  



Sobota, 25. července 2009 

06.00 - 09.00 hod. Snídan ě koleje - Studentská 

07.00 hod. Porada rozhod čích  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí klasických  
mezinárodních hasi čských sout ěží, velitel pořádkové služby, velitel 
pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

Tělocvična 

07:45 – 10.55 hod. Klasické mezinárodní hasi čské sout ěže  
(„dobrovolní hasiči - B“, „profesionální“, „ženy“)  

Stadión - Vítkovice A 

11.30 hod. Porada rozhod čích  
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni rozhodčí mezinárodních 
sout ěží v požárním sportu , velitel pořádkové služby, velitel pracovní čety 

Stadión - Vítkovice A 

11.00 – 14.30 hod. Oběd Stadión - Vítkovice A 

Tenisová hala 

12.20 - 14.40 hod. Mezinárodní sout ěže v požárním sportu - ženy & muži 
Požární útok 

Stadión - Vítkovice A 

14:30 hod. Porada vedoucích delegací / Porada ke slavnostnímu za kon čení 
Účastníci: mezinárodní vedení soutěže, všichni vedoucí delegací, všichni 
trenéři, kapelník, velitel pochodu, velitel pořádkové služby, velitel pracovní 
čety, vlajkonoši a nosiči tabulí národů, velitel pochodového bloku 
rozhodčích, zástupce mládeže, místní organizační štáb 

Stadión - Vítkovice A  

Tělocvična 

15.00 hod. Školení vlajkonoš ů  
Účastníci: vlajkonoš (ČR) přenosné mezinárodní soutěžní vlajky a oba 
vlajkoví důstojníci (ČR, Itálie), 7 vlajkonošů vztyčení mezinárodní soutěžní 
vlajky z Ostravy, ČR, vlajkonoš přenosné mezinárodní soutěžní vlajky 
mladých hasičů, 7 vlajkonošů vztyčení mezinárodní soutěžní vlajky mladých 
hasičů z ČR, vlajková hlídka, velitel pochodu, zástupce mládeže 

Stadión - Vítkovice A 

15.00 – 17.30 hod. Večeře koleje - Studentská 

17.30 hod. Národní kulturní Program ke slavnostnímu zakončení, místní koncert Stadión - Vítkovice A 

18.30 hod. 

 

Vyhlášení vít ězů  
Mezinárodní sout ěže v požárním sportu  
Štafeta 4 x 100m, požární útok, ocenění družstev  
celkové ocenění 

Vyhlášení vít ězů  
Mezinárodní sout ěže v požárním sportu - ženy  
Štafeta 4 x 100m, požární útok, ocenění družstev  
celkové ocenění 

Stadión - Vítkovice A 



 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:15 hod. Nástup ke slavnostnímu zakon čení areál stadiónu 

19.00 hod. Slavnostní vyhlášení vít ězů 
XIV. Mezinárodních hasi čských sout ěží a 
XVII. Mezinárodních hasi čských sout ěží mládeže  

Stadión - Vítkovice A 

v návaznosti Koncert, defilé techniky, oh ňostroj Stadión - Vítkovice A 

od cca 21:00 hod. Večeře VIP, delegát ů CTIF Stadión - Vítkovice A 
Restaurace 

 

Neděle, 26. července 2009 

06.30 - 09.00 hod. 
příp. dle potřeby 

Snídan ě koleje - Studentská 

následně Odjezd  účastníků soutěže  


