
 

         

 

 

 

 

  

    Vás tímto zvou 

   na 

 

       
XI. MISTROVSTVÍ ČR V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF 

 

pro družstva MUŽŮ a ŽEN 

 
                                                      

 

 

 
 

 

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

 

Pořadatel:    Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

a 

HZS Královéhradeckého kraje 

 

Ve spolupráci:   s Krajským sdružením SH ČMS Královéhradeckého kraje 

 

 

Místo konání soutěže:    Letní stadion Dvůr Králové nad Labem 

Nábřeží Jiřího Wolkera 

 

Datum konání:     26. 9. 2020 

Trénink:                                                         od 7,30 do 9,30 hod. 

Prezence:      od 8:30 do 9:30 hod 

 

Slavnostní zahájení soutěže:    9:45 hod. 

Zahájení:     10:00 hod. 

 

Kategorie:   Dobrovolní hasiči – muži 

Dobrovolní hasiči – ženy 

Profesionální hasiči 

 

Třídy:     „třída A“ – bez započtení věkových bodů, 

„třída B“ – se započtením věkových bodů. 

 

Disciplíny:    Požární útok nasucho (4 dráhy) 

Štafeta s překážkami (2 dráhy) 

 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

a 

Hasičský záchranný sbor  

Královéhradeckého kraje 



Přihlášky:    do 15.8.2020 na email: kolka@dh.cz (vyplněný formulář přihlášky) 

Originál přihlášky musí družstvo přivézt s sebou na prezenci 

 

 

 

 

     

 

TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

 

Soutěží se podle Soutěžního řádu MEZINÁRODNÍ HASIČSKÉ SOUTĚŽE V TRADIČNÍCH  

DISCIPLÍNÁCH CTIF (7. vydání 2011 v platném znění) a těchto propozic. 

 

Veškeré nářadí potřebné k plnění disciplín poskytne pořadatel. 

Taktické značky členů soutěžního družstva pořadatel nezajišťuje. 

Start útoku nasucho bude paralelní (2 dráhy) a povel bude dán ze zvukové nahrávky 

    

Měření jednotlivých disciplín bude prováděno elektronickou časomírou. 

 

Pořadatel nezajišťuje pro soutěžní kolektivy dopravu. 

Ubytování a strava je možné si objednat objednat  na vlastní náklady v přihlášce. 

V místech konání soutěže bude otevřen stánek s občerstvením. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Jan Slámečka v.r.                          gen.Ing. František Mencl v.r. 

     starosta SH ČMS      vrchní rada 

            ředitel HZS Královéhradeckého kraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Příloha č.1 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 

P Ř I H L Á Š K A 

na soutěž v klasických  disciplínách CTIF  

„XI. Mistrovství ČR družstev v klasických disciplínách CTIF“ 

      
...........................................................................................................................………………………    
                                                                      (organizace ) 

 
Přihlašuje družstvo: …………………………………………......................................................... 
                                                                                   (SDH, JPO) 

 

na soutěž:          XI. MČR v CTIF                   Dvůr Králové nad Labem  26.9.2020.  
                      (název soutěže)                                                  (místo a datum konání) 

v kategorii: dobrovolní hasiči - muži A,   muži B,  ženy A, ženy B,                                                   

                     profesionální hasiči - muži A, muži B   

k plnění disciplín : požární útok CTIF,  překážkový štafetový běh 

 

Seznam soutěžících: 
         příjmení a jméno                                   datum narození                                       podpis                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
l......................................................................................../....................................../........................................................... 
                                                                                              
2......................................................................................./...................................../............................................................ 
                                                                                                       
3..................................................................................…/...................................../............................................................. 
                                                                                                                   
4............................................................................. ...…./...................................../.............................................................                                                                                                    
     
5...................................................................................../.........................……..../.............................................................. 
                                                                                                        
6...................................................................................../...................................../..........………………………………… 
                                                                                                        
7..................................................................................../...................................../...............................................................                                                                                                    
    
8..................................................................................../...................................../............................................................... 
                                                                                                        
9.................................................................................../...................................../................................................................ 
                                                                                                      
10...........................................................................…../..................................../..................................................................                                                                                                    
    
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité na soutěži odpovídají Pravidlům pro mezinárodní hasičské soutěže, 

jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní  podmínky   stanovené 

v Pravidlech pro mezinárodní soutěže a propozicích soutěže a dává svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, 

kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní 

údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení 

soutěže.  
 

Vedoucí družstva:.......................................……............tel.: ………………  mail: …………………………………….. 
                                     příjmení a jméno  
Trenér družstva:.....................................…….................tel.: ……………… mail: ……………………………………… 
                                                  příjmení  a  jméno                                                         

  

Máme zájem o ubytování (zakřížkujte):                          □  z 25.9 na 26.9 2020  …………….. počet osob 

                  □  z 26.9 na .27.9.2020 …………….. počet osob 

 Cena ubytování je 270 Kč/osoba. Snídaně 50,-Kč, oběd 85,-Kč a večeře70,-Kč 

Platba bude provedena u prezence. 

Máme zájem o stravu:        Večeře   25.9.2020 …………………počet osob 

                                            Snídaně 26.9.2020………………….počet osob 

                                            Oběd      26.9.2020…………………počet osob 
Máme zájem o oběd na stadionu (balíček) □  …………………. počet osob výdej 11,00 – 14,00 hod. 

Výdej večeře od 18,00 – 21,00 hod., snídaně od 6,30 – 9 hod. oběd 11,00 – 14,00 hod. v areálu ubytování 

 

    

 

V ............................………….. dne …………………                        razítko a podpis přihlašovatele :                                                                              


