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1) Do Her bez hranic budou nadále zapojeny tyto organizace: 

a) Grosbeeren, N�mecko 

b) Lewin Klodzki, Polsko 

c) Bystré, �eská republika 

d) Bystré, Slovenská Republika 

2) Po�et zapojených organizací nebude dále rozši�ován. 

3) Po�adatel sout�že m�že pozvat i další družstva mimo zapojené organizace. 

4) O po�tu pozvaných družstev rozhoduje p�íslušný po�adatel. 

5) Národní po�adatel organizuje p�íslušný ro�ník Her zcela samostatn�. 

6) Samotná sout�ž nemusí být uspo�ádána pouze v jednom ze �ty� míst, nýbrž i na jiném 

okolním míst� (stadión, plavecký bazén apod.). Vzdálenost místa by m�la být 

maximáln� 30 kilometr�. 

7) Sou�ástí sout�že musí být 1 disciplína po�ádaná dle pravidel CTIF (Mezinárodní 

sout�žní �ád pro mladé hasi�e). 

8) Pro první 3 týmy v celkovém hodnocení sout�že CTIF budou jako ocen�ní 

p�ipraveny poháry. 

9) O vzhledu pohár� rozhoduje p�íslušný po�adatel. 

10) Pro sout�žní týmy v �ásti „Hry bez hranic“ budou p�ipraveny upomínkové 

medaile. Na medailích bude zobrazeno logo sout�že, místo sout�že a datum 

konání sout�že. 

11) Ostatní ocen�ní závisí na konkrétním po�adateli. 

12) Velikost sout�žního družstva je omezena na 10 �len� + 5 �len� doprovodu. 

13) Datum pro uzav�ení p�ihlášek do sout�že jsou 3 m�síce p�ed datem konání sout�že. 

V p�ihlášce bude uveden po�et osob, ú�astnících se sout�že (družstvo + doprovod). 

14) Sout�žní družstva si hradí dopravu a cestovní pojišt�ní na vlastní náklady.  

15) Ubytování, stravování a program sout�že zajiš�uje po�adatel. 

16) Každé družstvo si sebou p�iveze stany, p�ípadn� jiné pot�eby pro ubytování. 

17) Pokud není družstvo schopno zajistit pro sebe dostatek stan�, oznámí to v dostate�ném 

�asovém p�edstihu p�íslušnému po�adateli. 

18) Po skon�ení každého ro�níku Her se uskute�ní spole�né hodnotící zasedání. 

19) P�i hodnotícím zasedání bude ur�en po�adatel dalšího ro�níku a p�esný termín 

konání. 



20) Termín musí být ur�en tak, aby se Her mohli zú�astnit všechny zú�astn�né organizace 

(m�nící se termíny letních prázdnin v N�mecku). 

21) Jednotlivé organizace ov��í, zda je název „Hry bez hranic“ chrán�n v p�íslušné zemi 

autorským zákonem. Pokud ne, zajistí p�íslušnou ochranu názvu a loga Her. 

 


