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SMĚRNICE o pořádání X. mistrovství světa dorostenců a 
pořádání VI. mistrovství světa dorostenek v požárním sportu  

«Čakovec - 2021» 

 

1. Cíle a záměry soutěží 

 
X. mistrovství dorostenců a VI. mistrovství dorostenek v požárním a hasičském 
sportu (dále jen soutěží) je zaměřeno na: 
 

• další mezinárodní spolupráci, rozvoj požárního a hasičského sportu a 
popularizace profese hasiče a záchranáře mezi dětmi a mladými lidmi  

• přilákání mladých lidí k požárnímu a hasičskému sportu a účast na 
mezinárodních soutěžích 

• formování směrem k aktivnímu životnímu stylu, profesní orientace mladé 
generace, ochrana a posilování zdraví dětí, dorostu a mládeže  

• zdokonalení sportovního a tělesného vzdělávání mladých hasičů a záchranářů 

• příprava sportovní rezervy pro národní sportovní týmy 
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2. Organizace soutěží 

Obecné řízení a organizaci soutěže provádí Mezinárodní sportovní federace 
hasičů a záchranářů ve spolupráci s ministerstvem regionu Medimurje a 
Hasičským sportovním svazem Ziskovec. Přímá organizace a vedení soutěží 
(příprava závodních míst, přesun účastníků z letiště na hotel a zpět, lékařská 
služba, poskytování sportovního a technického vybavení, stravovací služby a 
ubytování, kulturní program, hromadná reklama média atd.) provádí Hasičský 
sportovní svaz Ziskovec.  

Soutěže se konají v souladu s pravidly soutěže v hasičském a záchranném 
(požárně aplikovaném) sportu a Pravidly mezinárodních soutěží v hasičském a 
záchranném sportu s dodatky a změnami v roce 2021. Požární a technické 
vybavení (s fotografií), které platí pro bojové nasazení a požární štafety, by mělo 
být zveřejněno na webových stránkách www.interfiresport.com nejpozději do 
25. června 2021. Soutěže se konají v bojovém nasazení motorových čerpadel 
společnosti ROSENBAUER FOX 111 se spojovacími hadicemi STORZ 

 

3. Časové osy a místo konání soutěží 

Soutěže se budou konat od 9. do 15. srpna 2021. Místo konání: 
Čakovec (Chorvatsko). 

 

4. Účastníci a podmínky přijetí 

Soutěže se účastní týmy chlapců a dívek z členských zemí Mezinárodní 

sportovní federace hasičů a záchranářů, stejně jako z pozvaných zemí. 

Složení sportovních delegací - 31 osob: vedoucí výpravy - 1, zástupce týmu - 2, 

trenéři (chlapci, dívky) - 2, trenéři-pedagog-2 (chlapci, dívky), lékař - 1, 

rozhodčí-2, tisk - 2, tlumočník - 1, sportovci - 9 osob: narození 2003-2004–3 

(starší), narození 2005-2006 - 3 (střední), 2007 narození - 3 (mladší); sportovci 

- 9 osob: narození 2003-2004 - 3 (starší), narození 2005-2006 - 3 (střední), 

narození 2007 - 3 (mladší). 

       Je povoleno měnit kvantitativní strukturu delegace s přihlédnutím k 
deklarovaným sportovcům a sportovnímu personálu. 

Zástupci týmů musí předložit pověřovacímu výboru podepsanou žádost a 

cestovní pas (nebo průkaz totožnosti). Sportovci bez těchto dokumentů nejsou 
povoleni. Žádost by měla být samostatná pro tým mladých mužů a dívčí tým. 
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Dopingová kontrola bude během soutěže probíhat mezi mladými muži a 
dívkami v souladu s ustanoveními Světového antidopingového kodexu 
(WADA), mezinárodních testovacích standardů a seznamu zakázaných látek. 
Pořadí odběru vzorků je stanoveno na společném setkání zástupců týmu a 
poroty 10. srpna 2021. 
 
 

5. Program soutěže 

Srpen 09 

- příjezd týmů, akreditace sportovních delegací 
 

Srpen 10 

- pověřovací výbor 

- setkání zástupců týmů a panelu rozhodčích 

- losování soutěžních čísel 

- testování sportovního vybavení 

Srpen 11 

- výstup na cvičnou věž 

- zahajovací ceremoniál 

- udílení cen 

Srpen 12 

- běh na 100 m s překážkami 

- finále běhu na 100 m s překážkami 

Srpen 13 

- štafeta 4x 100 m s překážkami 

Srpen 14 

- požární útok 

- závěrečný ceremoniál 

- udílení cen 

Srpen 15 

- odjezd týmů 
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Slavnostní předávání cen vítězům dle disciplín se může uskutečnit v průběhu soutěží 

nebo v závěrečný den celého mistrovství. 

6. Sestava týmů a započtení sportovních disciplín, dorostenci 
 

Sportovní disciplína tým výsledky 

Výstup na cvičnou věž: 

1.1. do okna 3. podlaží cvičné věže 
(dorostenci 2003-2004 rok narození)  

1.2. do okna 2. podlaží cvičné věže (chlapci 
2005-2006 rok narození) 

1.3. do okna 2. podlaží cvičné věže (chlapci 

2007 rok narození a mladší) 

3 závodníci 

 

3 závodníci 

3 závodníci 

2 výsledky 

 

 

     2 výsledky  

 

     2 výsledky 

Běh na 100 m s překážkami 3 závodníci  

2.1. dorostenci 2003-2004 rok narození 

2.2. chlapci 2005-2006 rok narození 

2.3. chlapci 2007 rok narození a mladší 

3 závodníci 

3 závodníci 

     2 výsledky  

     2 výsledky  

     2 výsledky 

Štafeta 4x 100 m s překážkami 1 tým 1 výsledek 

Požární útok 1 tým 1 výsledek 

dorostenky 

Sportovní disciplína tým výsledky 

Výstup na cvičnou věž: 

1.4. do okna 3. podlaží cvičné věže 
(dorostenky 2003-2004 rok narození)  

1.5. do okna 2. podlaží cvičné věže (dívky 

2005-2006 rok narození) 

1.6. do okna 2. podlaží cvičné věže (dívky 

2007 rok narození a mladší) 

3 závodnice 

 

3 závodnice 

             3 závodnice 

2 výsledky 

 

 

     2 výsledky  

 

     2 výsledky 

Běh na 100 m s překážkami 

2.4. dorostenky 2003-2004 rok narození 

2.5. dívky 2005-2006 rok narození 

2.6. dívky 2007 rok narození a mladší 

 

3 závodnice  

3 závodnice  

3 závodnice 

      

     2 výsledky  

     2 výsledky 

     2 výsledky 

Štafeta 4x 100 m s překážkami 1 tým 1 výsledek 

Požární útok 1 tým 1 výsledek 
 

Soutěže ve výstupu na cvičnou věž s hákovým žebříkem, překonávání 

překážkové dráhy v délce 100 metrů a požární útok budou prováděné na dva pokusy. 
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7. Postup a podmínky definování mistrovství družstev a 

jednotlivců 

 

Celkové mistrovství družstev se určuje na základě nejmenšího počtu míst, které týmy 

obsadily na všech sportovních akcích. V případě rovnosti na celkových místech je vyšší 

místo uděleno týmu, který má nejlepší výsledek v požárním útoku. 

Týmové mistrovství na sportovních akcích se určuje na základě minimálního celkového 

času. V případě časové rovnosti se týmům uděluje stejné místo (další místo se 

neuděluje). Týmu, který nemá celkový počet skóre, je přiděleno místo za týmy, které 

mají plné skóre. V případě rovnosti neúplných skóre je týmu uděleno místo týmu, 

který má minimální skóre. 

Mistrovství jednotlivců na sportovních akcích včetně požárního útoku je určeno podle 

nejlepšího výsledku ze dvou pokusů. V případě rovnosti výsledků – podle nejlepšího 

celkového času ze dvou pokusů a v případě rovnosti, množství času na dva pokusy-

podle nejlepšího výsledku prvního pokusu, dále – dále dle sportovců, kteří startovali 

dříve. V případě stejných výsledků v požární štafetě je nejvyšší místo uděleno týmu, 

který dříve startoval. 

Druhý pokus se nezahrnuje do výsledku týmu. 

K určení vítězů ve výstupu na cvičnou věž s hákovým žebříkem a v běhu na 100 m 

s překážkami v délce 100 metrů se koná závěrečný závod. Počet sportovců v 

závěrečných závodech je určen počtem závodních tratí. Výsledky finálových závodů se 

nezahrnují do výsledku týmu. 

Finálový závod je tvořen výsledky finálových závodů následovně: 3, 1, 2 a 4. 

Týmové a individuální mistrovství mužů a žen ve sportovních disciplínách se provádí 

samostatně. 

 

8. Ocenění 

Týmy, které zaujímají 1., 2. a 3. místo, jsou oceněny poháry a certifikáty; účastníci – 

medailemi a dárky. Týmy, které zaujímají 1., 2. a 3. místo v závodě štafet a v požárním 

útoku, jsou oceněny poháry a certifikáty; účastníci– medailemi, certifikáty a dary. 

Účastníci, kteří obsadili 1., 2. a 3. místo v mistrovství jednotlivců ve výstupu na cvičnou 

věž s hákovým žebříkem, běhu na 100 metrů a dvojitých disciplín, jsou odměněni 

medailemi, certifikáty a dary. Vítězové sportovních akcí jsou odměněni stužkami 

šampionů. Trenéři národních týmů ve všech sportovních disciplínách dostávají 

medaile, vysvědčení a dary. 
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9. Podmínky účasti delegací a sportovních týmů 

Roční členský poplatek 3300 (tři tisíce tři sta) amerických dolarů se převádí do 

Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů do 1. dubna 2021. 

Účastnický poplatek 180 (sto osmdesát) amerických dolarů za jednoho člena sportovní 

delegace se převádí na účet hostitelské země před 9. červencem 2021 nebo v den 

příjezdu na soutěž. 

Výdaje spojené se služební cestou sportovních delegací (cestovní lístky, ubytování, 

strava, denní příspěvky během cesty, ochrana platu atd.) nese země, která vyslala 

delegaci na závody. Výdaje spojené s organizací a vedením soutěží jsou odpovědností 
organizátora z vlastních a zapojených prostředků v souladu s legislativou. Tým, který 

nezaplatil členský příspěvek ISFFR, se nesmí účastnit soutěže (2 nařízení). 

 

 

10. Postup a časové rámce pro zúčastněné žádosti  

Předběžná žádost (oficiální dopis) o účasti a kvantitativním členovi sportovní delegace 

by měla být zaslána do 9. června 2021. Přihláška k účasti týmu na soutěžích ve 

sportovních disciplínách musí být předložena pověřovací komisi v den losování 1. 

srpna 2021. Standardní registrační formulář musí být poskytnut do 9. července 2021. 
Tyto informace použije organizátor pro jednání / odjezd, rezervace a ubytování v 

hotelu, školení akreditačních odznaků a další záležitosti. 

Členské země soutěže poskytují výše uvedené informace na dvou adresách: 

 

Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů: 

 

Tel. / Fax: +7 (499) 272-47-49, +7 (915) 205-40-72 

e-mail: isffr.2001@gmail.com , webová stránka: www.interfiresport.com 

- The Fire Sport Association Ziskovec: 

Republic of Croatia, 40,000, Cakovec, Ziskovec 72 

Phone: +385913915018 

Email: vsu.ziskovec@gmail.com 

Ředitel Výkonného výboru A.P. Kalinin 
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