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XVII. Mezinárodní setkání hasičské 
mládeže 

 
19. - 26. července 2009 v Ostravě, 

České Republice 
 
 

 
PROPOZICE 

 
XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže - Tábor mládeže 

-Táborová olympiáda - Výstava a představení národů 

 

A) Soutěž mladých hasičů 

B)  Soutěžní orgány 

C) Soutěžní podmínky 

D) Táborové soutěže 

 

A) Soutěž mladých hasičů 
 
Soutěž XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže se uskuteční na základě rozhodnutí 

výkonné rady CTIF. 

XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže se koná od neděle 19. července do neděle 26. 

července v Ostravě - Česká republika, pod vedení mezinárodní vedoucí výboru CTIF pro 

mládeže. 

Řádnou organizací byla pověřena Národní organizační komise národního hasičského spolku. 

K vedení soutěže byl CTIF pověřen mezinárodní soutěžní vedoucí pro mezinárodní vedoucí 

výbor mládeže, BR Ignaz Mascha, Rakousko. 

K vedení tábora byl pověřen předseda mezinárodního vedoucího výboru pro mládež Jos 

Tholl.  
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Pokyny k technickému provedení poskytují soutěžní předpisy pro hasičskou mládež 6. vydání 

roku 2004,  další informace poskytují rovněž doplnění z roku 2006 a 2008. Pakliže jsou 

shledány rozdíly předpise pak jedině německá verze je PLATNÁ!!! 

Je vydáno pozvání pro všechny národní hasičské svazy CTIF a doufáme, že  bude na soutěž 

odesláno co nejvíce hasičských družstev mládeže. 

 

B)  Soutěžní orgány 

 

1. Místní Národní organizační výbor Ostrava 

1.1.  Složení 

1.1.2.  Předseda: Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán; generální ředitel HZS ČR 

1.1.3.  Náměstek: Ing. Karel Richter; starosta SHČMS 

1.1.4.  Náměstek: Ing. Eva Tichá; GŘ HZS ČR 

1.1.5 . Náměstek: Ing. František Zadina; GŘ HZS ČR 

1.1.6.  Ing. Zdeněk Nytra, vedoucí organizačního výboru v Ostravě; krajský ředitel HZS MSK 

1.1.7.  Bc. Jan Aulický, konference CTIF; SHČMS 

1.1.8.  Ing. Tomáš Lefner, technický zabezpečení soutěží; HZSMSK 

1.1.9.  Ing. Monika Homolková, soutěže mladých hasičů; SHČMS 

1.1.10. Ing. Jiří Šnábl, ubytování a stravování; HZS MSK 

1.1.11. Ing. Petr Berglowiec, doprovodný program; HZS MSK 

1.1.12  Ing. Petr Gurný, doprava; HZS MSK 

1.1.13. Ing. Zdenka Skácelová, sekretariát Národního organizačního výboru, HZS MSK 

 

1.2. Úkoly 

1.2.1 Stanovení místa a času soutěže ve spojení s národním organizačním výborem 

1.2.2. Uvedení a provedení rámcového programu 

1.2.3. Organizace vnějších startů soutěžních disciplín 

1.2.4. Ubytování a stravování účastníků soutěže a rozhodčích 

1.2.5. Příprava míst pro uchazeče ve spojení s mezinárodním organizačním výborem 

1.2.6. Připravenost potřebných soutěžních nářadí a přístrojů 

1.2.7. Pozvání hostů ve spojení s mezinárodním organizačním výborem 
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2. Mezinárodní organizační výbor CTIF 

2.1.  Pro mládež příslušný víceprezident CTIF Anton Brandauer, rakousko 

2.2. Předseda Mezinárodního vedoucího výboru pro mládež Jos Tholl, Lucembursko 

2.3. Vedoucí soutěže BR Ignaz Mascha, Rakousko 

2.4. Vedoucí tábora, Jos Tholl, Lucembursko 

2.5. Mezinárodní vedoucí výbor mládeže CTIF 

2.6. Organizační štáb mezinárodního soutěžního vedení 

2.7. Představení a předvedení, Německo 

2.8. Táborová olympiáda, Finsko 

 

C) Soutěžní podmínky 

 

1. Všeobecné podmínky 

Pro XVII. Mezinárodní setkání hasičské mládeže platí soutěžní předpisy pro hasičskou mládež 

6. vydání roku 2004, další informace poskytují rovněž doplnění z roku 2006 a 2008. Dle 

těchto pravidel se mohou soutěže zúčastnit ročníky 1993 až 1997. 

 

Soutěž se koná na Vítkovickém stadionu. 

1.2.  Soutěž se skládá z hasičského překážkového cvičení a 400 m štafetového běhu 

1.2. Družstvo se skládá z 10 mládežníků ( přitom jeden jako náhradník) a dvou průvodců 

Smíšené soutěžní skupiny (chlapci a děvčata) se mohou zúčastnit, nebudou však 

zvlášť hodnoceni 

Pro jeden národní hasičský svaz jsou k soutěži schváleny dvě družstva, jeden vedoucí 

delegace mládeže a jeden překladatel, teda 26 osob.  Více osob nebude v táboře 

umístěno. 

 Ta národnost, která jako poslední postavila vítěze poháru, může vyslat náhradní 

družstvo. Rakousko bude obhajovat putovní pohár. 

Dle rozhodnutí výkonné rady ze dne 25.3. a 26.3. 1994 je hostitelské zemi umožněno 

možnost vyslat jedno další družstvo do soutěže. 
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2.  Nářadí a výzbroj 

Soutěžním družstvům bude prostřednictvím národního organizačního výboru a 

mezinárodního soutěžního výboru dle soutěžních pravidel dodány náležitě přístroje a 

nářadí 

2.1. Osobní výzbroj si má s sebou přinést každý účastník soutěže.  Potřebné jsou pak 

zvláště obvyklé pracovní oděvy hasičské mládeže té které země, jako třeba ochranná 

pracovní helma pro hasičské překážkové cvičení. Při soutěži a tréninku jsou pracovní 

oděvy a pracovní boty (nejlépe v jednotné barvě) té které země dovoleny. Tretry a 

obuv s kolíky NEJSOU povoleny. 

 

3. Povely a řídící řeč 

3.1. Rozkazy a povely mohou být vydávány v příslušné národní řeči. Start při hasičském 

překážkovém cvičení bude zahájen prostřednictvím signální píšťalky. 

3.2. U štafetového běhu bude start proveden pomocí startovací pistole. 

 

4. Trénink 

4.1. Aby měli všichni účastníci soutěže stejné šance, mají možnost všechny družstva 2 dny 

před samotnou soutěží  trénovat v prostoru vyhrazeném pro trénink. 

4.2. Tréninkový plán s konečnou platností bude dodán. Každé družstvo obdrží stejně 

dlouhý tréninkový čas. 

 

 

5. Slavnostní akce 

5.1. Otevření tábora se bude konat v táboře mládeže. 

5.2. Zahájení soutěže se koná na Vítkovickém stadionu. Předvedení při zahájení se 

uskuteční dle abecedního pořadí. Přičemž bude použit český pravopis. 

  Při slavnostním zahájení ponesou národnosti na své špici národní vlajku a tabuli se 

jménem, které budou dodaný pořadatelskou zemí. 

  Mládežnické družstva si mohou při slavnostním zahájení a také při dekorování vítězů 

nést vlastní vlajku. 

5.3. Při vyhlašování vítězů se všechny družstva mládeže řadí shodně jako při slavnostním 

zahájení. 
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6. Přihlášení k účasti 

6.1.  Pro včasné přípravy je důležité vyplnit a odeslat přiloženou  přihlašovací listinu a 

nejpozději do 31.82008 odeslat na : 

Mezinárodní vedoucí výbor pro mládež CTIF 

c/o Jos Tholl 
89, rue de Warken 
L-9088 Ettelbrück 
Fax.(+352)812265 

email: tholl@pt.lu 

 

Informace a formuláře jsou k dispozici na internetu na adrese https://app.fdisk.at 

Všechny informace o soutěži jako třeba rezervace ubytování naleznete na internetu 

na adrese www.ctif2009-ostrava.cz 

Při přihlašování uvádějte  zda jsou družstva mužská, ženská nebo smíšená. 

 

6.2. Jedná národnost může k XVII. Mezinárodnímu setkání hasičské mládeže zaslat max. 2 

soutěžní družstva.  Výjimky jsou uvedené v bodě 1.3. 

 Přípustné jsou čisté družstva chlapců a dívek i smíšené družstva. Jestliže je účast 

dívčích družstev  vyšší než 3 uskuteční se vlastní vyhodnocení. 

 

6.3.1. Po příchodu všech přihlášek bude sestaven soutěžní plán, ze kterého bude patrno, 

které družstvo nastoupí  ve který den, který čas a ve které dráze. Zaslání soutěžního 

plánu následuje po příchodu přihlášek. 

6.3.2.  V soutěžní den a v průběhu tréninku slouží k přihlášení k soutěži a tréninku 

akreditační karta a k tomu soutěžící předloží klasifikační komisi A+C platný osobní 

průkaz. 

6.4 Zasláním přihlášky k XVII. Mezinárodnímu setkání hasičské mládeže je považováno 

srozumění a souhlas s táborovým a soutěžním řádem. 

 

7. Účastnické poplatky pro soutěžící 

7.1. Účastnický poplatek pro soutěžící (vedoucí delegace - Mládež, rozhodčí, průvodce 

mládeže, mládež a řidič) činí 165 EURO pro účastníka pro celkovou dobu konání 

akce, tzn. od 19.7. ( zahájeno večeří)  do 26.7. 2009 ( ukončeno snídaní). 
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 Účastnický poplatek musí být uhrazen nejpozději do 1. května 2009 na bankovní 

konto, jehož číslo bude ještě oznámeno. 

  Překladatel, kterého si delegace přivezla s sebou neplatí účastnický poplatek. Jako 

druhá řeč pro účastníky mezinárodního hasičského setkání mládeže je NĚMČINA. 

 Pro řidiče autobusu je ubytování a strava v Ostravě zajištěno. Pro něj je účastnický 

poplatek od 165 EURO uhrazené do 1.5.2009 na výše uvedené bankovní konto.  

 Při nedodržení termínu nemohou být provedeny rezervace pro účastníky. 

 

7.2. HINWEIS: Každé účastnické družstvo které chce přijet před 19.7.2009 musí toto 

písemně oznámit místnímu pořadateli. Pro ubytování a stravování jsou placený denní 

taxy (viz bod 7.4.) 

 Taktéž odjezd po 26.7.2009 je nutno projednat s místním pořadatelem. 

 

Příjezd pouze v neděli 19.7.2009 odjezd 26.7.2009  

 

7.3. Dopravní náklady od nebo na letiště, taktéž z vlakového nádraží nebo na vlakové 

nádraží OSTRAVA prostřednictvím autobusu, bude zajištěno pořadatelem, avšak 

pouze při předchozím ohlášení. 

 Dopravní náklady z letiště nebo na letiště nebo vlakového nádraží PRAHA jsou 

hrazeny vlastními zdroji účastníků soutěže. 

7.4.  Pro družstva které přijedou před 19.7. anebo odcestují po 26.7.2009 je k dispozici 

ubytování a strava v ceně 19 EURO za jeden den. Doba plánovaného dřívějšího 

příjezdu či pozdějšího odjezdu musí být organizační komisi oznámeno nejpozději do 

1.3.2009.  

 

8. Rozhodčí 

 Štáb rozhodčích se skládá z hasičských příslušníků národních hasičských spolků, které 

k XVII. Mezinárodnímu setkání hasičské mládeže vyslali družstva. Počet rozhodčích je 

dle soutěžního pořádku stanovena na 3. rozhodčí pro národnost. Ohlášení se 

uskutečňuje pomocí přiloženého formuláře do 31. října 2008 zaslaného na 

mezinárodní vedoucí komisi mládeže. Do soutěže se však posílají pouze ti rozhodčí 
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kteří zúčastnili soutěžního školení jenž proběhlo 17.-19: října 2008. Ubytování a 

strava pro rozhodčí je zajišťováno prostřednictvím pořadatele. 

 Účastnický poplatek pro každého nominovaného rozhodčího činí 165,- EURO 

 

9. Ceny a ocenění 

Na XVII. Mezinárodním setkání hasičské mládeže budou vyhlášeny dvě soutěže 

Vetterwanderpreis a putovní pohár města Lappeenranta ( Finsko) 

 Při Vetterwanderpreis jsou všechny družstva hodnoceny dohromady a první tři 

dostanou finanční odměnu. 

 Putovní pohár (cena) města Lappeenranta je určen pro nejlepší dívčí družstvo. 

 Každé soutěžní družstvo obdrží medaili ze starostříbra a každý soutěžící obdrží 

soutěžní odznak. 

 Doprovod hasičské mládeže,tlumočník, rozhodčí, člen mezinárodní vedoucí komise 

pro mládež, stejně tak organizační personál obdrží soutěžní spony. 

 

D) Táborové soutěže 

1. Ubytování 

Pro Mezinárodním setkání hasičské mládeže jsou zajištěny dostatečné ubytovací 

prostory v následujících třech školách : 

• Chemická střední a odborná škola Heyerovského a gymnázium, Středoškolská 

1, Ostrava – Zábřeh 

• Střední škola stavební a dřevozpracující, U studia 33, O – Zábřeh. 

• Střední odborná škola stavební, Středoškolská 2292/3, Ostrava- Zábřeh 

Více bude rozepsáno v konečném rozpisu, který bude dodán. Je velice důležité, aby 

při vyplňování přihlášek byl do ubytování zapsán řidič!!! Do tábora mohou byt 

přibrány pouze ty osoby, které jsou přihlášeny. 

 

2. Program 

Celkový detailní program pro Mezinárodní setkání hasičské mládeže bude s konečnou 

platností ještě dodán. Tréninkové soutěžní časy jsou rovněž zahrnuty v souhrnném 

programu. 
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2.1. Výstava národů 

Výstava národů se uskuteční v lední hokejové hale ČEZ Arény. Pro tuto výstavu má 

každá národnost k dispozici plochu cca 3x3 m. K tomuto účelu je možno přivézt 

plakáty, postery, fotografie, mapy země, vlajky a popř. výstavní kousky 

charakterizující zemi. 

2.2. Představení národů 

Každá národnost by měla předvést nějaké folklorní vystoupení v délce 3 – 5 min. 

Představení národů se koná na Hlavní třídě v Porubě. 

2.3. Táborová olympiáda 

Táborová olympiáda se koná na volném prostranství v táboře. 

Sportovní fanoušci 

Pro sportovní fanoušky je možnost objednat ubytovaní přes cestovní agenturu. 

Informace a rezervace naleznete na stránkách www.ctif2009-ostrava.cz. 

Při dalších otázkách se obraťte na mezinárodní vedoucí komisi pro mládež: 

 

Mezinárodní vedoucí výbor pro mládež CTIF 

c/o Jos Tholl 
89, rue de Warken 
L-9088 Ettelbrück 
Fax.(+352)812265 

email: tholl@pt.lu 

 

Mezinárodní vedoucí výbor pro mládež CTIF doufá v hojnou účast družstev v Ostravě 

– České republice a tímto se Mezinárodním setkání hasičské mládeže opět setká s 

velkým ohlasem. 

Soutěžní město Ostrava nabízí velmi dobré podmínky k organizaci této soutěže. 

 

Jos Tholl 

Předseda Mezinárodního vedoucího výboru pro mládež CTIF 
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Přílohy: 

 

Přihlašovací formulář k soutěži  termín k zaslání 31.září 2008 

Oznámení předem    termín k zaslání 31. srpen 2008 

Přihlašovací dokumenty k představení termín k zaslání 31. prosince 2008 

a předvedení národností 

Soutěžní předpisy – internet 

Převodní formulář    termín k zaslání 31. prosince 2008 

 

Také na internetu www.ctif2009-ostrava.cz 

Odejde všem národnostem hasičských spolků CTIF. 

 

 

 


