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XIV. ročník mezinárodní hasičské soutěže 
XVII. ročník Mezinárodní soutěže mladých hasičů 

 
A) OZNÁMENÍ 
 

V souladu s usnesením přijatým na konferenci delegátů CTIF dne 21. července 2005 ve Varaždinu 
v Chorvatsku, vyhlašujeme tímto 
 

XIV. Mezinárodní soutěž hasičů 
a 

XVII. Mezinárodní soutěže mladých hasičů 
 
které se budou konat v Ostravě od 19. do 26. července 2009 
 
Národní organizační výbor byl ustaven tak, aby zabezpečil všechna opatření v místě konání soutěží. 
Detaily technických postupů a podmínek týkajících se soutěží jsou uvedeny níže. Všechny hasičské 
organizace v členských zemích sdružených v CTIF jsou zvány k účasti na XIV. Mezinárodní soutěž 
hasičů a XVII. Mezinárodní soutěž mladých hasičů. Cílem soutěží není pouze poskytnout účastníkům 
výtečnou možnost k výměně názorů a zkušeností, ale také k podpoře mírové spolupráce mezi 
hasičskými organizacemi všech zemí. 
 
XVII. Mezinárodní soutěž mladých hasičů bude vyhlášena zvlášť s podrobnějšími informacemi. 
 
Tímto vyzýváme všechny národní federace hasičů, sdružené v CTIF, aby se zúčastnili XIV. Mezinárodní 
soutěže hasičů. 

 
 
 
 
 
 

Za Mezinárodní asociaci hasičských a záchranných služeb – CTIF: 
Anton Brandauer, Vicepresident CTIF, Salzburg, 2008 

Josef Huber, Vedoucí mezinárodních soutěží CTIF, Aspang,2008                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B) OFICIÁLNÍ ORGÁNY SOUTĚŽE 
 
1. Záštita 
 

Záštitu nad XIV. Mezinárodní soutěží hasičů a XVII. Mezinárodní soutěží mladých hasičů byla převzata 
vysokým představitelem České republiky. 
 
2. Mezinárodní organizační výbor  
 

Složení 
 

Sekce „Soutěže hasičů CTIF“ jako organizátor Mezinárodních soutěží hasičů v souladu s komisí 
„Mezinárodní soutěže hasičů CTIF“ jmenovala Mezinárodní organizační výbor, jehož členové jsou:      
2.1.1.    Vicepresident CTIF, Anton Brandauer, Rakousko 
2.1.2.   Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, Česká Republika 
2.1.3.   Vedoucí mezinárodních soutěží CTIF, vrchní požární rada Josef Huber, Rakousko 
2.1.4. Vedoucí mezinárodních soutěží mladých hasičů CTIF, požární rada Ignaz Mascha, Rakousko 
2.1.5.  Předseda Komise mezinárodní soutěže hasičů CTIF, Hans Heinrich Ullmann, SRN 
2.1.6.  Předseda Komise hasičské mládeže, vicepresident CTIF, Jos Tholl, Luxembourg 

 
2.2. Povinnosti 
 

2.2.1.  Oznamování mezinárodních soutěží 
2.2.2.  Příkazy ke konání mezinárodních soutěží 
2.2.3.  Stanovit soutěžní podmínky 
2.2.4.  Zpracovávání a zasílání pravidel soutěží 
2.2.5.  Jmenování vedení soutěží pro organizování soutěží  
2.2.6.  Zvaní hostů a oficiálních čestných hostů 
2.2.7.  Schvalování doprovodných aktivit 

 
3. Národní organizační výbor 

 

3.1.  Složení 
 

Členové Národního organizačního výboru jsou: 
3.1.1.  Předseda: Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán; generální ředitel HZS ČR 
3.1.2.  Místopředseda: Ing. Karel Richter; starosta SHČMS 
3.1.3.  Místopředseda: Ing. Eva Tichá; GŘ HZS ČR 
3.1.4.  Místopředseda: Ing. František Zadina; GŘ HZS ČR 
3.1.5.  Ing. Zdeněk Nytra, vedoucí organizačního výboru v Ostravě; krajský ředitel HZS MSK 
3.1.5.1.  Bc. Jan Aulický, konference CTIF; SHČMS 
3.1.5.2.  Ing. Tomáš Lefner, technický zabezpečení soutěží; HZSMSK 
3.1.5.2.1. Ing. František Mencl, požární sport CTIF; HZS KHK 
3.1.5.2.2. Bc. Pavel Marschal, klasické disciplíny CTIF; HZS KHK 
3.1.5.2.3. Ing. Monika Homolková, soutěže mladých hasičů; SHČMS 
3.1.5.3. Ing. Jiří Šnábl, ubytování a stravování; HZS MSK 
3.1.5.4. Ing. Petr Berglowiec, doprovodný program; HZS MSK 
3.1.5.5. Ing. Petr Gurný, doprava; HZS MSK 
3.1.5.6. Ing. Zdenka Skácelová, sekretariát Národního organizačního výboru, HZS MSK 



3.2. Povinnosti 
 

Povinnosti Národního organizačního výboru jsou následující: 
3.2.1.  Určení místa a data soutěží (v souladu s Mezinárodním organizačním výborem) 
3.2.2.  Plánování a řízení doprovodného programu 
3.2.3.  Organizace externích aktivit spjatých se soutěžemi  
3.2.4.  Zajišťování ubytování a stravování závodníků a rozhodčích 
3.2.5. Příprava areálů pro soutěže v souladu s Mezinárodním vedením soutěží  
3.2.6.  Zajišťování nutného vybavení pro soutěže 
3.2.7.  Zvaní hostů v souladu s Mezinárodním organizačním výborem 

 
4. Vedení mezinárodních soutěží  

 

4.1. Složení 
 

Mezinárodní organizační výbor jmenoval Vedení mezinárodních soutěží, aby řídilo postupy během 
mezinárodních soutěží hasičů. Členy mezinárodního vedení jsou: 
4.1.1.  Vicepresident CTIF, Anton Brandauer, Rakousko 
4.1.2.  Vedoucí mezinárodních soutěží CTIF, vrchní požární rada Josef Huber, Rakousko, zodpovědný 

za mezinárodní soutěže v klasických disciplinách a za mezinárodní soutěže v požárním sportu 
4.1.3.  Vedoucí mezinárodních soutěží mládeže CTIF, požární rada lgnaz Mascha, Rakousko,  

zodpovědný za mezinárodní soutěže hasičské mládeže 
4.1.4.  Předseda Komise Mezinárodní soutěže hasičů CTIF, Hans Heinrich Ullmann, SRN 
4.1.5.  Předseda Komise hasičské mládeže, vicepresident CTIF, Jos Tholl, Luxembourg 
4.1.6.  Okresní president Hans Hellweger, Itálie, zodpovědný za mezinárodní soutěže hasičů     
            v klasických disciplinách 

4.1.7.  Ing. Hardmut Bastisch, SRN, zodpovědný za mezinárodní soutěže hasičů v požárním sportu 
4.1.8.  Zemský velitel hasičů Maks Lesnik, Slovinsko, zodpovědný za mezinárodní soutěže hasičů   
            v klasických disciplinách 
4.1.9.  Vicepresident chorvatské Hasičské federace a předseda chorvatského výboru pro soutěže  
            hasičů Mijo Brlecic, Chorvatsko, zodpovědný za mezinárodní soutěže hasičů v klasických  
            disciplínách 
4.1.10. Victor Alexandrov, Rusko, zodpovědný za mezinárodní soutěže v požárním sportu 
4.1.11. Ferenc Kanyó, Maďarsko, zodpovědný za mezinárodní soutěže v požárním sportu 

 
4.2. Povinnosti 
 

Mezinárodní ředitelství soutěží je zodpovědné za průběh soutěží. K tomu patří: 
4.2.1.  Dohled nad soutěžemi 
4.2.2.  Konečná rozhodnutí o protestech, které nemohou být vyřešeny rozhodčími jednotlivých 

disciplin 
4.2.3.   Přijímání přihlášek, zpracovávání rozpisů tréninků a soutěží  
4.2.4.  Rozdělování rozhodčích s doprovodů 
4.2.5.  Kontrola tréninků v soutěžním prostoru a vyhlašování vítězů  
 

 
 
 



C) Podmínky soutěží  
 
1. Všeobecné podmínky  
 

1.1 Druhy soutěží  
 

Na XIV. ročníku Mezinárodních soutěžích hasičů resp. na XVll. ročníku Mezinárodních soutěžích 
mladých hasičů mohou přihlášené skupiny nastoupit k těmto druhům soutěží:  
 
1.1.1. K mezinárodním soutěžím hasičů v klasických disciplínách, které se skládají z: 

� požárního útoku (suchý)  
� překážkového štafetového běhu 

 
1.1.2. K mezinárodním soutěžím v požárním sportu (muži), které se skládají z:  

� překážkového běhu na 100m  
� výstupu s hákovým žebříkem do IV. podlaží cvičné věže  

 
1.1.3. K mezinárodním soutěžím v požárním sportu (žen), které se skládají z:  

� překážkového běhu na 100 m  
� hasičské štafety 4 x 100m s překážkami 
� požárního útoku 

 
1.1.4. K mezinárodním soutěžím mladých hasičů, které se skládají z:  

� hasičského cvičení s překážkami  
� štafetového běhu na 400 m s překážkami  

 
1.1.2. Soutěžní řády XIV. ročníku Mezinárodních soutěžích hasičů  

a XVll. ročníku Mezinárodních soutěžích mladých hasičů  
 

1.2.1. Mezinárodní soutěže hasičů v klasických disciplínách se provádějí podle  6. vydání Soutěžního 
řádu z roku 2002. Upozorňujeme na dodatečné vysvětlivky z února 2008. (Ustanovení komise 
„Mezinárodní hasičské soutěže“ CTIF ve Stanovách dne 25.09.2007 v Salzburgu). 

 
1.2.2. Mezinárodní soutěže v požárním sportu (muži) se provádějí podle 6. vydání z roku 2004. 

Upozorňujeme na dodatek k bezpečnosti na věži (žebříková stěna). 
 
1.2.3. Mezinárodní soutěže v požárním sportu (žen) se provádějí podle soutěžního řádu vydaného k 

této soutěži, vydání roku 2004. 
 
1.2.4. Mezinárodní soutěže mladých hasičů se provádějí podle 6. vydání z roku 2004.  
 
Všechny soutěžní řády a dodatečné vysvětlivky/dodatky jsou k nahlédnutí na oficiálních webových 
stránkách CTIF: www.ctif.orq  
 
 
 
 
 



1.3 Počet členů mužstva 
 

Počet členů mužstva činí u:  
 
1.3.1. Mezinárodní soutěže hasičů v klasických disciplínách  

� 10 soutěžících (z toho 1 soutěžící náhradník)  
 
1.3.2. Mezinárodní soutěže v požárním sportu (muži) 

� 13 osob, sestávajících z 10 soutěžících, 1 vedoucího mužstva, 1 maséra a 1 trenéra   
(průvodce/kyně),  

 
1.3.3. Mezinárodní soutěže v požárním sportu žen  

� 13 osob, sestávajících z 10 soutěžících, 1 vedoucí mužstva, 1 masérky a 1 trenérky  
(průvodce/kyně) 

 
1.3.4. Mezinárodní soutěže mladých hasičů  

� 12 osob, sestávajících z 10 mladistvých soutěžících, (z toho 1 osoba náhradník) a 2 
průvodců mládeže 

 
 
2. Druhy soutěží a hodnocená družstva 
  

2.1 Mezinárodní soutěže hasičů v klasických disciplínách 
 

Družstva, která nastoupí k Mezinárodním soutěžím hasičů v klasických disciplínách, provedou jeden 
požární útok (suchý) a jeden překážkový štafetový běh podle platného soutěžního řádu (6. vydání 
2002). 
 
Družstva budou rozdělena do tří hodnocených skupin, a to:  

� l.   hodnocená skupina Dobrovolní hasiči 
� ll.  hodnocená skupina Profesionální hasiči  
� lll. hodnocená skupina Družstva žen 

 
Mezinárodní soutěže hasičů v klasických disciplínách proběhnou ve dvou hodnocených třídách, a to: 

� třída A bez započítání bodů za věk  
� třída B se započítáním bodů za věk 

 
Ve třídě B smějí soutěžní družstva nastoupit pouze tehdy, jestliže každý člen (včetně náhradníka) 
dosáhne minimálně 30 let věku. Rozhodující pro zápočet bodů za věk je rok narození. Účastníkům, 
kteří jsou starší než 65 roků, se při hodnocení započítají body pouze jako 65-ti letým. 
 
2.2. Mezinárodní soutěže v požárním sportu (muži) 
 

Družstva, která nastoupí k Mezinárodním soutěžím v požárním sportu, se účastní disciplín s: 
� 8 muži v disciplíně běh na 100m s překážkami  
� 8 muži v disciplíně výstup do IV.podlaží cvičné věže  
� 8 muži (2 štafety po 4 mužích) v disciplíně štafeta 4 x 100m s překážkami 
� 7 muži v disciplíně požární útok  



Družstva se dělí do dvou hodnocených skupin a to: 
� l.   hodnocená skupina profesionální hasiči  
� ll.  hodnocená skupina dobrovolní hasiči 

 
Do hodnocení jednotlivců a do hodnocení dvojboje se započítají výsledky z disciplín běh 100m 
s překážkami a výstup do IV.podlaží cvičné věže. 
 
Výsledky z disciplín běh na 100m s překážkami, výstup do IV. podlaží cvičné věže, štafeta 4 x 100m 
s překážkami a požární útok se počítají do hodnocení mužstva. 
 
2.3 Mezinárodní soutěže v požárním sportu žen 

 

Družstva, která nastoupí k Mezinárodním soutěžím v požárním sportu žen, se účastní s: 
� 8 ženami v disciplíně běh na 100m s překážkami  
� 8 ženami (2 štafety po 4 ženách) v disciplíně štafeta 4 x 100m s překážkami 
� 7 ženami v disciplíně požární útok  

 
Do hodnocení jednotlivců se započítají výsledky z disciplíny běhu běh na 100m s překážkami. 
Výsledky z disciplín běh na 100m s překážkami, štafeta 4 x 100m s překážkami a požární útok se 
počítají do hodnocení mužstva 
 
2.4 Mezinárodní soutěže mladých hasičů 

 

Družstva, která nastoupí k Mezinárodním soutěžím mladých hasičů, se účastní: 
� Hasičského cvičení s překážkami 
� štafetového běhu na 400 m s překážkami 

 
3. Nářadí a vybavení  
 

3.1. Soutěžní nářadí  
 

Družstva dostanou k dispozici soutěžní nářadí potřebné k provedení soutěží podle ustanovení 
soutěžních řádů, s výjimkou osobního vybavení. V soutěžích v požárním sportu se smí použít 
individuální nářadí, které je schváleno v soutěžních řádech. 
 
3.2 Osobní vybavení  

 

Osobní vybavení si každý účastník soutěže přiveze s sebou. Detailní popis osobního vybavení lze zjistit 
v příslušném soutěžním řádu. 
 
4. Jazyk pro vydávání příkazů a pokynů  
Příkazy a pokyny se mohou udílet ve formě a v jazyce v zemi obvyklém (čeština). U Mezinárodních 
soutěží hasičů v klasických disciplínách se provádí u požárního útoku společný start pro všechna 
družstva jedné soutěže. K tomu je vydán příkaz k provedení prostřednictvím mikrofonu v českém 
jazyce (viz bod 1.6 Soutěžního řádu). U překážkového štafetového běhu Mezinárodních soutěží hasičů 
v klasických disciplínách jakož i ve všech disciplínách Mezinárodních soutěží v požárním sportu je 
signál ke startu dáván startovní pistolí. Rozkaz k provedení disciplíny je v Mezinárodních soutěžích 
mladých hasičů ukončen hvizdem hasičské signální píšťalky jako prováděcí povel.  



5. Trénink  
 

5.1 Tréninkové prostory  
 

Abychom měli všichni účastníci soutěže stejné šance, mohou soutěžní družstva trénovat před vlastní 
soutěží na soutěžních a přilehlých tréninkových místech. Ve všech tréninkových dnech je k dispozici 
dostatek rozhodčích, kteří jsou také schopni pomoci, jestliže v důsledku jazykových potíží vznikají 
nejasnosti při výkladu soutěžních řádů. 
 
5.2 Časový rozpis tréninků  
 

Jakmile budou k dispozici přihlášky soutěžních družstev, budou časové rozpisy tréninků pro každou 
zemi přesně stanoveny v tréninkovém plánu. Tím bude zajištěno, že všechny skupiny obdrží stejné 
tréninkové časy. Časomíra a posouzení tréninkových výsledků bude zajištěno pouze na žádost 
příslušných družstev. 
 
6. Hodnocení a ceny  
 

6.1 Hodnocení  
 

6.1.1. Mezinárodní soutěže hasičů v klasických disciplínách  
 
Hodnocená  skupina I. „Dobrovolní hasiči“ 

� třída A (bez započítání bodů za věk) 
� třída B (se započítáním bodů za věk) 

 
Hodnocená skupina II. „Profesionální hasiči“ 

� třída A (bez započítání bodů za věk)  
� třída B (se započítáním bodů za věk) 

 
Hodnocená skupina III. „Ženy“ 

� třída A (bez započítání bodů za věk)  
� třída B (se započítáním bodů za věk) 

 
Smíšení družstva, tedy družstva, v nichž jsou zastoupeni muži i ženy, budou hodnocena 
v hodnocených skupinách I nebo II. 
 
6.1.2. Mezinárodní soutěže v požárním sportu (muži)  
 

Hodnocení družstev proběhne v obou hodnocených skupinách I (profesionální hasiči) a II (dobrovolní 
hasiči) odděleně, a to vždy: 

 
Hodnocení jednotlivců v disciplínách 

� běh na 100 m s překážkami 
� výstup do Iv. podlaží cvičné věže 
� dvojboj 

 
Hodnocení družstev v disciplínách 

� běh na 100 m s překážkami 



� výstup do Iv. podlaží cvičné věže 
� štafeta 4x100m s překážkami 
� požární útok 
� celkové hodnocení družstev 

  
6.1.3. Mezinárodní soutěže v požárním sportu žen  

 

Hodnocení jednotlivkyň v disciplíně 
� běh na 100 m s překážkami 

 
Hodnocení družstev v disciplínách 

� běh na 100 m s překážkami 
� štafeta 4x100m s překážkami 
� požární útok 
� celkové hodnocení družstev 

 
6.1.4. Mezinárodní soutěže mladých hasičů 
 

Družstva Mezinárodních soutěží mladých hasičů budou hodnocena podle ustanovení Soutěžního řádu 
pro hasičskou mládež. 
 
6.2 Ceny  

 

Podle dosavadních zvyklostí se udílejí jako ceny medaile a soutěžní odznaky. 
 
6.2.1. Mezinárodní soutěžní odznak obdrží všichni soutěžící, rozhodčí, trenéři, vedoucí delegací atd., 

nikoli však soutěžící Mezinárodních soutěží mladých hasičů. Soutěžící v Mezinárodních 
soutěžích mladých hasičů obdrží Mezinárodní soutěžní odznak mladých hasičů, který byl 
vytvořen pouze pro tuto příležitost.  

 
6.2.2 Družstvům, která se účastní Mezinárodních soutěží hasičů v klasických disciplínách a 

Mezinárodních soutěží v požárním sportu, bude propůjčena velká Mezinárodní soutěžní 
medaile. Družstva, která se v celkovém výsledku umístí v první třetině, obdrží tuto medaili ve 
zlatě, družstva ve druhé třetině celkových výsledků ve stříbře, ostatní v bronzu. 
Všechna družstva, která se účastní Mezinárodních soutěží mladých hasičů, obdrží velkou 
Mezinárodní soutěžní medaili ve starém stříbře. 
 

6.2.3 Na prvním až třetím místě budou ve všech hodnocených skupinách a třídách jak při 
Mezinárodních soutěžích hasičů v klasických disciplínách, tak i při Mezinárodních soutěžích 
v požárním sportu a také při Soutěžích v požárním sportu žen, udělovány malé medaile na 
stužce ve zlatě, stříbře a bronzu. 



7. Slavnostní ceremoniály 
 

7.1. Zahajovací ceremoniál  
 

Zahájení soutěží proběhne slavnostní formou se současnou přísahou soutěžících a rozhodčích. Nástup 
k zahajovacímu ceremoniálu se uskuteční podle abecedního pořadí, přičemž rozhodující je český 
způsob psaní názvů zemí. Všechna soutěžní družstva zemí nastoupí uzavřeně v pochodovém útvaru 
čelem k čestné tribuně vedle sebe. Bližší detaily spolu s plány soutěží budou včas oznámeny 
zúčastněným družstvům a všem ostatním oficiálním účastníkům.  
 
7.2 Závěrečný ceremoniál  

 

Při slavnostním zakončení XlV. Mezinárodních soutěží hasičů a XVll. Mezinárodních soutěží mladých 
hasičů nastoupí všichni účastníci soutěží k vyhlášení vítězů. Bližší detaily spolu s plány soutěží budou 
včas oznámeny zúčastněným družstvům a všem ostatním oficiálním účastníkům. 
 
Ocenění vítězných družstev provede zástupce záštity akce společně s prezidentem CTIF. 
 
8. Přihlášky k účasti  
 

8.1. Počet soutěžních družstev  
 

8.1.1 K Mezinárodním soutěžím hasičů v klasických disciplínách smí být vysláno za zemi 10 družstev 
v hodnocených skupinách I nebo II a dodatečně 3 družstva žen (hodnocená skupina III). 
Smíšené (muži a ženy) družstvo se počítá v hodnocené skupině I nebo II.  

 
8.1.2 K Mezinárodním soutěžím v požárním sportu (muži) mohou být vyslána za zemi tři družstva, 

přičemž se přenechává vysílající zemi, kolik družstev z toho postaví za profesionální hasiče 
(hodnocená skupina I) a kolik za dobrovolné hasiče (hodnocená skupina II) 

 
8.1.3. K Mezinárodním soutěžím v požárním sportu žen smí vyslat každá země tři družstva.  
 
8.1.4. Země, které vyšlou družstva na Mezinárodní soutěže mladých hasičů, smějí na tuto soutěž 

postavit maximálně dvě družstva. Pořadatelská země smí vyslat tři družstva, rovněž tak země, 
která má posledního vítěze mezinárodních soutěží. Mohou se účastnit smíšená soutěžní 
družstva (chlapci a děvčata). – Detaily budou zaslány v samostatném oznámení. 

 
8.2. Přihláška  

 

8.2.1. Aby mohly být včas provedeny přípravné práce, je třeba oznámit počet předpokládaných 
soutěžních družstev vysílaných každou zemí nejpozději do 31. srpna 2008. 

 
Předběžná přihláška se podává na internetu na https://app.fdisk.at 

 
8.2.2. Aby mohlo proběhnout školení (termín:17.-19. říjen 2008 v Linci/Rakousko) rozhodčích pro 

XIV. Mezinárodní soutěž hasičů v klasických disciplínách XIV., je nutno oznámit jména 
rozhodčích (podle bodu 11.1) rovněž nejpozději do 31. srpna 2008. 

 
Přihláška se podává na internetu na https://app.fdisk.at 



Přihlášení účastníků je možné pouze tehdy, jestliže je spolu s přihláškou zaslána pro každého 
účastníka pasová fotka ve formátu JPEG (ca: šířka 176 pixelů; výška 223 pixelů; rozlišení 300 dpi; 
velikost max. 100 kbytů). Tato fotka je bezpodmínečně nutná pro akreditaci na XIV. Mezinárodní 
soutěže hasičů. 

 
8.2.3. Přihlášení vedení delegací na XIV. Mezinárodní soutěže hasičů a soutěžních rozhodčích podle 

bodu 11.2) na Mezinárodní soutěže v požárním sportu je třeba rovněž provést nejpozději do 
31. srpna 2008. 

 
Přihláška se podává na internetu na https://app.fdisk.at 

 
Přihlášení účastníků je možné pouze tehdy, jestliže je spolu s přihláškou zaslána pro každého 
účastníka pasová fotka ve formátu JPEG (ca: šířka 176 pixelů; výška 223 pixelů; rozlišení 300 dpi; 
velikost max. 100 kbytů). Tato fotka je bezpodmínečně nutná pro akreditaci na XIV. Mezinárodní 
hasičské soutěže. 

 
Internetová stránka CTIF bude aktivována 1. července 2008  

 
Národnímu hasičskému svazu bude příslušný „Login“ a návod k obsluze zaslán v červnu 2008.  
 
S dotazy se obracejte na mezinárodního vedoucího soutěží 

Oberbrandrat Josef Huber (vrchní požární rada)  
Kirchenplatz3  
A-2870 Aspang, Österreich  
E-Mail: ctif@noelfv.at  
 

8.2.4. Konečnou přihlášku soutěžních družstev k účasti na XIV. Mezinárodních soutěžích hasičů 
v soutěžních disciplínách Mezinárodní soutěže hasičů v klasických disciplínách a Mezinárodní 
soutěže v požárním sportu je třeba oznámit od září 2008 nejpozději do 31. prosince 2008. 
 

Přihláška se podává na internetu na https://app.fdisk.at 
 
Přihlášení účastníků je možné pouze tehdy, jestliže je spolu s přihláškou zaslána pro každého 
účastníka pasová fotka ve formátu JPEG (ca: šířka 176 pixelů; výška 223 pixelů; rozlišení 300 dpi; 
velikost max. 100 kbytů). Tato fotka je bezpodmínečně nutná pro akreditaci na XIV. Mezinárodní 
hasičské soutěže. 
 
S dotazy se obracejte na mezinárodního vedoucího soutěží 

Oberbrandrat Josef Huber (vrchní požární rada)  
Kirchenplatz3  
A-2870 Aspang, Österreich  
E-Mail: ctif@noelfv.at  

 
Pouze včasné přihlášení může zajistit, že všechny seznamy soutěžících, soutěží v jednotlivých 
kategoriích, tréninkové a soutěžní rozvrhy budou včas připraveny. Náhradníci mohou být nahlášeni 
později (i při příjezdu soutěžících do Ostravy na místo konání). 

 



8.2.5. Pro Mezinárodní soutěže mladých hasičů platí termíny Oznámení, které jsou zasílány 
odděleně. 

 
8.3. Rozpisy a program soutěží  
 

Rozpisy soutěží vyhotoví na základě konečných přihlášek (termín 31. prosinec 2008) mezinárodní 
vedoucí soutěží. Z těchto rozpisů bude zřetelné, kterého dne, v kolik hodin a na kterém soutěžním 
místě jednotlivá soutěžní družstva nastoupí. Společně s plány soutěží bude účastníkům soutěží zaslán i 
detailní program soutěží a tréninků.   
 
9. Účastnické poplatky  
 

Náklady na každého účastníka soutěží a každého rozhodčího činí € 165,-- za celou dobu soutěže a 
zahrnují ubytování a stravování od neděle 19. července 2009 (večeře) do neděle 26. července 2009 
(snídaně).  
 
Na základě došlých přihlášek účastníků budou vyžadovány účastnické poplatky. Účastníci soutěží, kteří 
přicestují dříve nebo odcestují později, se musí ohledně rozšířeného ubytování a dodatečného 
stravování spojit přímo s Národním organizačním výborem. 

 
10. Vedení delegací  

 

Účastníci se mužstva jedné země jsou vedena jedním vedoucím delegace. Dodatečně smí každá země 
za každý druh soutěže, který obesílá, vyslat trenéra. Vysílá-li jedna země tedy družstva na Mezinárodní 
soutěže hasičů v klasických disciplínách a na Mezinárodní soutěže v požárním sportu, je tato delegace 
vedena jedním vedoucím delegace a dvěma trenéry. Dále smí každá země vzít s sebou jednoho 
maséra a jednoho tlumočníka. Tito účastníci budou ubytování v blízkosti svých soutěžních družstev 
v ubytovně pro soutěžící. (Náklady jako v bodu 9) 

 
Země, které vysílají družstva na Mezinárodní soutěž mladých hasičů, delegují pro tento druh soutěže 
jednoho vlastního vedoucího delegace a jednoho trenéra. Podrobnosti viz ve zvláštním Oznámení  pro 
hasičské soutěže mládeže. 
 
11. Rozhodčí / Soutěžní rozhodčí  
 

Na Mezinárodní soutěže hasičů nominují zúčastněné země na návrh Komise pro Mezinárodní hasičské 
soutěže CTIF tento počet rozhodčích / soutěžních rozhodčích: 
 
11.1. Mezinárodní soutěže hasičů v klasických disciplínách:  
 

země     rozhodčí celkem  
 
Belgie       8  
Dánsko      8  
Německo     20  
Finsko        8  
Francie       7  
Itálie      10  



Chorvatsko     10  
Lucembursko      7  
Nizozemí      2  
Rakousko     20  
Polsko      10  
Portugalsko      2  
Švýcarsko      2  
Srbsko a Černá Hora    10  
Slovensko      2  
Slovinsko     10  
Česká republika     6  
Maďarsko      4  
_____________________________________ 
celkem      146  
 
11.2 Mezinárodní soutěže v požárním sportu:  
 

země     rozhodčí celkem  
Německo     15  
Rakousko     10  
Česká republika    11  
Slovensko      2  
Lotyšsko      2  
Litva       2  
Polsko       2  
Estonsko      2  
Rusko       2  
Ukrajina      2  
Maďarsko      2  
_____________________________________ 
celkem      52  
 
11.3 Mezinárodní soutěže v požárním sportu žen 
 
Štáb rozhodčích je utvořen ze soutěžních rozhodčích Mezinárodních soutěží v požárním sportu (muži). 
 
11.4 Mezinárodní soutěže mladých hasičů 
 
Štáb rozhodčích se skládá z příslušníků hasičů každé země, která vysílá družstva na Mezinárodní 
soutěž mladých hasičů. Počet rozhodčích se řídí počtem soutěžících družstev. 
 
 
11.5 Mezinárodní organizační štáb 

 
Dodatečně k rozhodčím nasadí Mezinárodní vedoucí soutěží až 15 rozhodčích za účelem plnění úkolů 
vedení soutěže. 


