
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
z pověření Českého národního výboru CTIF  

vydává 
ORGANIZA ČNÍ ZABEZPEČENÍ 

otevřené kvalifikace družstev mladých hasičů  
na XXII. mezinárodní soutěž v disciplínách CTIF 2019 

Švýcarsko 
 

Pořadatel:   SH ČMS z pověření Českého národního výboru CTIF 
Místo:   Městský stadion Černá Hora, Litomyšl (ul. U Plovárny)  
Termín:    Neděle – 21. 10. 2018 
Program:  
  
Neděle - 21. 10. 2018 
 
08:30 – 09:30 hod.   presence 
9:45 hod.          slavnostní nástup, 
     slib závodníků a rozhodčích 
10:00  hod.    zahájení disciplín 
Závěr soutěže bude stanoven dle počtu přihlášených družstev.  
 
Doprava: vlastní  
Strava: bude poskytnuta ze strany pořadatele v počtu 10 + 2 (21. 10. oběd) 
Ubytování:     je možno zajistit z 20. 10. na 21. 10. 2018 na základě návratky 
  
Soutěžní podmínky a pokyny: 
• Kvalifikace proběhne v disciplínách CTIF (štafeta a PÚ) dle Mezinárodního 

soutěžního řádu CTIF pro mladé hasiče (7. vydání z roku 2012), dále jen 
Mezinárodní řád, a úprav Mezinárodního řádu z roku 2014. 
(http://bit.ly/mezinarodni-rad-2012)  
Nářadí a materiál k provedení disciplín bude jednotné, dodané pořadatelem soutěže, 
pouze ochranné přilby a rozlišovací čísla na PÚ CTIF si přiveze každé družstvo 
vlastní. Nářadí a materiál je totožné s nářadím a materiálem používaným standardně 
na MČR hry Plamen, včetně džberových stříkaček. Některý materiál je vyobrazen 
v příloze. 

• dle mezinárodních pravidel má každé družstvo na provedení obou disciplín 1 pokus  
• konečný výsledek družstva bude stanoven na základě bodového zvýhodnění dle 

průměru věku a dosažených časů v disciplínách včetně trestných bodů. V případě 
neplatného pokusu družstva ve kterékoliv disciplíně obsadí družstvo poslední místo 
ve své kategorii. Soutěž proběhne v kategoriích DÍVKY (všech 9 závodníků musí 
být dívky) a CHLAPCI (soutěžit může i smíšené družstvo), vyhodnoceny budou obě 
kategorie.  



• Právo reprezentace získají první dvě družstva v hodnocení kategorie CHLAPCI a 
vítězné družstvo v kategorii DÍVKY.  

• Tabulka započítávaného věku závodníků (ke dni soutěže ve Švýcarsku – 18. 7. 
2019): 

Datum narození Započítaný věk 
1. 1. 2003 – 18. 7. 2003 16 

19. 7. 2003 – 31. 12. 2003 15 
1. 1. 2004 – 18. 7. 2004 15 

19. 7. 2004 – 31. 12. 2004 14 
1. 1. 2005 – 18. 7. 2005 14 

19. 7. 2005 – 31. 12. 2005 13 
1. 1. 2006 – 18. 7. 2006 13 

19. 7. 2006 – 31. 12. 2006 12 
1. 1. 2007 – 18. 7. 2007 12 

19. 7. 2007 – 31. 12. 2007 
a mladší 

11 

 
• Ústroj – je povolena i sportovní, jednotná. 
• Obuv – je povolena i sportovní bez hřebů a hrotů (tretry, kopačky a turfy nejsou 

povoleny). 
• Pro potvrzení vaší účasti vyplňte elektronickou návratku (http://bit.ly/kvalifikace-

navratka-2018) nejpozději do 23. 9. 2018.   
• Při prezenci předloží vedoucí následující doklady: členský průkaz s fotografií všech 
členů družstva, občanský průkaz nebo cestovní pas.  
Při nedodržení podmínek presence není možné povolit start družstva v kvalifikační 
soutěži.  

 
 
 
 
 
                                                                  

Josef Bidmon 
vedoucí Ústřední odborné rady mládeže 

 
 



 
 
 

  
 

  
 

 


