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IZVJEŠCE O ODRŽANOM 

13. MEÐUNARODNOM VATROGASNOM NATJECANJU I 
15. MEÐUNARODNOM NATJECANJU VATROGASNE MLADEŽI 

2005. GODINE U VARAŽDINU 
 
 
 
 

U tjednu od 17. do 24. srpnja ove godine hrvatski grad Varaždin je bio pravo 
medunarodno «vatrogasno središte». Više od 3000 profesionalnih i dobrovoljnih 
vatrogasaca, pripadnika vatrogasne mladeži, celnika vatrogasnih organizacija, trenera, 
sudaca i drugih sudionika iz 31 zemlje, okupilo se u tome biseru barokne arhitekture i 
srednjoeuropske kulture i uljudenosti, ali i kolijevci hrvatskoga vatrogastva, na 13. 
Medunarodnom vatrogasnom natjecanju i 15. Medunarodnom natjecanju vatrogasne 
mladeži ili, popularnije i poznatije, Vatrogasnoj olimpijadi. Hrvatska vatrogasna 
zajednica odlucila je taj zahtjevan projekt povjeriti Gradskoj vatrogasnoj zajednici 
Varaždin i brojnim vatrogasnim strucnjacima s ovog podrucja koji razlicite vatrogasne 
manifestacije redovito organiziraju na vrlo kvalitetan nacin. Hrvatskoj je time pripalo 
rijetko priznanje da po drugi put bude domacin prestižne globalne vatrogasne manifestacije 
u segmentu natjecanja, jer u Karlovcu je održana 3. Vatrogasna olimpijada 1966. godine. 

Osnivanjem Dobrovoljnog vatrogasnog društva «Prvi hrvatski dobrovoljni 
vatrogasni zbor u Varaždinu» 1864. godine, ujedno najstarijeg dobrovoljnog vatrogasnog 
društva u ovome dijelu Europe, stvoren je temelj za razvoj vatrogastva ove mlade 
europske države koje svojom tradicijom i organiziranošcu pripada europskoj vatrogasnoj 
obitelji. To potvrduje i sudjelovanje hrvatskih vatrogasnih organizacija u svim 
povijesnim europskim vatrogasnim dogadanjima, a posebno u sklopu Medunarodne 
zajednice vatrogasnih i spasilackih službi, poznate pod nazivom CTIF, od njezinog 
osnutka daleke 1900. godine.  

 

 
 

Prvi službeni posjet izaslanstva CTIF-a Varaždinu, 16. – 18. veljace 2001. godine 
 
 

Pripreme za organizaciju ovog iznimnog dogadaja za Republiku Hrvatsku zapocele 
su 1999. godine utvrdivanjem grada Varaždina kao domacina, nakon cega su ustrojena 
tijela za rukovodenje pripremom i provedbom svih pripremnih aktivnosti. Tako je 
Nacionalni organizacijski odbor na celu s mr. Teodorom Frickim predstavljao osnovnu 
vezu izmedu medunarodne vatrogasne organizacije i Izvršnog odbora, vodenog od strane 
varaždinskog gradonacelnika dr. Ivana Cehoka. Izvršni je odbor koordinirao sve 
operativne aktivnosti na podrucju grada Varaždina. Najznacajniju ulogu u operativnoj 
provedbi svih segmenata cjelokupnog projekta svakako je imao voditelj projekta Zvonko 
Biškup, uz punu podršku svojih zamjenika Stjepana Kovaceka i Maria Starcevica. 

Sukladno složenoj check-listi primljenoj od strane CTIF-a, specificnostima vezanim uz 
bogatu povijesnu baštinu hrvatskog vatrogastva i aktualnim kretanjima na podrucju grada 
domacina, sve su pripremne aktivnosti podijeljene u 14 zasebnih segmenata kojima su 
upravljali istaknuti dužnosnici vatrogasnih organizacija i celnici gradskih upravnih odjela.  
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Predsjednik Nacionalnog organizacijskog odbora mr. Teodor Fricki  
govori na jednoj od tiskovnih konferencija NOO-a 

 
 
 

 
 

Clanovi Nacionalnog organizacijskog odbora i Izvršnog odbora  
na sjednici uoci pocetka Vatrogasne olimpijade 

 
Sukladno Operativnom planu rada za 2004. i 2005. godinu te usvojenim zakljuccima 

na 8 sjednica Nacionalnog organizacijskog odbora, 6 sjednica Izvršnog odbora i 9 sjednica 
Kolegija Nacionalnog organizacijskog odbora, segmentirane su aktivnosti i imenovani 
voditelji pojedinih strucnih povjerenstava, dok su realizirane sljedece znacajnije zadace:  
- Dobiven je pozitivan pismeni odgovor o pokroviteljstvu nad Vatrogasnom 

olimpijadom od strane Predsjednika Republike Hrvatske gospodina Stjepana Mesica; 
- Utvrdene su lokacije smještaja natjecatelja u 6 osnovnih i 6 srednjih škola te 

Ucenickom domu; 
- Utvrden je smještaj za vatrogasnu mladež u II. Osnovnoj školi sa oko 600 natjecatelja; 
- Prišlo se uredenju glavnog stadiona “Sloboda” te je postavljena nova moderna atletska 

staza uz istodobno uredenje hortikulture; 
- Izgraden je novi objekt u Vatrogasnom domu u Varaždinu radi kvalitetne organizacije 

sastanaka tehnickih odbora u okviru medunarodnog natjecanja kao i smještaj 
službenog press centra cjelokupne manifestacije; 

- Utvrdeno je idejno rješenje te su izradene medalje i drugo službeno znamenje manifestacije; 
- Otvorene su Web stranice medunarodnog vatrogasnog natjecanje radi što bržeg i  

kvalitetnog informiranja  diljem svijeta (www.ctif2005.hr); 
- Utvrden je nositelj marketinških aktivnosti cjelokupne manifestacije u tvrtki Agit iz 

Varaždina, uz potpisan ugovor i izraden detaljan marketing plan; 
- Utvrden je nositelj poslova iz podrucja smještaja i organizacije boravka gostiju koji ce 

boraviti u Varaždinu tijekom manifestacije. Potpisan je ugovor sa tvrtkom Generalturist 
koja je izvršila pregled i kontakt sa svim turistickim odnosno smještajnim tvrtkama na 
podrucju sjeverne Hrvatske. Pripremljeni su prijedlozi izleta za službene sudionike 
natjecanja kao i za goste. 
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- Utvrdeni su nositelji poslova prehrane sudionika manifestacije. Prehrana natjecatelja i 
tehnickog osoblja povjerena je tvrtki Gastrocom iz Varaždin za prehranu odraslih dok 
je  za prehranu mladeži i tehnickog osoblja utvrden Hotel Turist. 

- Pripremljena je nabava službenih suvenira «Olimpijade», u suradnji s tvrtkom 
Vatropromet iz Zagreba. 

- Utvrdeni su elementi organizacije press službe cjelokupne manifestacije. 
- Utvrdene su radne grupe za provedbu samog natjecanja na natjecateljskim objektima, 

osoba za vezu, kao i ostalo tehnicko osoblje. 
- Izvršeno je završno preuredenje smještajnih kapaciteta; 
- Izvršeno je uredenje prostora ispred centralnog stadiona «Sloboda»; 
- Pripremljena su osobna vozila za rukovodstvo natjecanja u suradnji sa tvrtkom 

Renault Hrvatska; 
- Obavljeni su razgovori sa carinskom i granicnom službom radi bržeg prolaza u 

Hrvatsku i odrediti zemlje za koje je potrebna viza; 
- Realizirana je nabava opreme u sustavu veza (radio postaje) za tehnicko osoblje, 
- Nacinjen je finalni financijski plan u kojem su ukljuceni prihodi osigurani 

kotizacijom za natjecatelje i clanove Skupštine CTIF-a, kao i sredstva koja se 
osiguravaju od strane Hrvatske vatrogasne zajednice, Varaždinske županije i Grada 
Varaždina za 2005. godinu. U njemu su ukljucena i sredstva predvidena temeljem 
planiranih marketinških aktivnosti. 

- Pripremljen je glavni stadion za svecano otvaranje i zatvaranje natjecanja. 
 

Time su osigurani svi osnovni preduvjeti za uzornu organizaciju najznacajnije 
svjetske sportske priredbe koja se tijekom 2005. godine godine održala u našoj zemlji, 
odnosno kvalitetnu prezentaciju hrvatskog vatrogastva odnosno Republike Hrvatske u 
smislu pripadnosti europskim integracijskim tijekovima današnjice. 

 
 
Upaljen olimpijski plamen 
Dolazak više od 3000 službenih sudionika Vatrogasne olimpijade u nedjelju,         

17. srpnja, bilo je obilježeno njihovom akreditacijom. Umorna lica sudionika docekao je 
smješak tehnickog osoblja i pronalaženje njihovog boravišta kroz sljedecih tjedan dana.  

 
 

   
 

Detalj s akreditacije sudionika Vatrogasne olimpijade 
 

 
 

Više od šest tisuca ljudi bilo je nazocno svecanom otvaranju Vatrogasne olimpijade 
20. srpnja na stadionu Sloboda u Varaždinu, oduševljeno pozdravljajuci sudionike tog 
natjecanja u kojem je sudjelovalo 227 natjecateljskih ekipa iz 31 zemlje svijeta. Na 
svecanosti otvaranja  koju je uspješno vodio Herbert Schanda iz Austrije, a koje zbog 
masovnosti i skladnosti razlicitih elemenata podsjeca na otvaranje prave sportske 
olimpijade kakva je posljednja održana u Ateni 2004. godine. 
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Dobrodošlicu su gostima izrazili ugledni gosti na celu sa gradonacelnikom Varaždina 

Ivanom Cehokom, predsjednikom Hrvatske vatrogasne zajednice Marijanom Mlinaricem i 
predsjednikom CTIF-a Walterom Eggerom.  

 

  
 

Gradonacelnik Varaždina Ivan Cehok i predsjednik  
Hrvatske vatrogasne zajednice Marijan Mlinaric 
pozdravljaju sudionike Vatrogasne olimpijade  

 
 
Nakon polaganja svecane natjecateljske prisege, podignute su natjecateljske zastave i 

upaljen olimpijski plamen. Ta je cast pripala Mateji Vukovic, clanici DVD-a Strahoninec, 
koji je olimpijski plamen upalila iz košare vatrogasne auto-ljestve. Potom je predsjednik 
CTIF-a Vatrogasnu olimpijadu u Varaždinu proglasio otvorenom te svim natjecateljima 
zaželio sportsku srecu i uspjeh na natjecanju. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Impresivan detalj sa svecanog otvaranja - olimpijski je plamen zapaljen u Varaždinu 
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Vatrogasci – vrhunski sportaši 
Uoci otvaranja Vatrogasne olimpijade, koja se svake cetvrte godine održava u 

drugoj zemlji, tri dana treninga na terenima za trening širom Varaždina bila su završni 
segment cetverogodišnjeg pripremnog perioda svih ekipa. Cjelokupno natjecanje odvijalo 
se u 3 zasebna dijela: 

 

- tradicionalnom vatrogasnom natjecanju (izvodenje brzinske vježbe i štafetne 
utrke s preprekama), 

- sportskom vatrogasnom natjecanju (penjanje ljestvama na toranj, mokra 
vježba, štafetna utrka na 400 m s preprekama i utrka na 100 metara s 
preprekama) 

- natjecanju vatrogasne mladeži u dobi od 12 do 16 godina (izvodenje vježbe i 
štafetne utrke s preprekama).  

 
 

Detalj s otvaranja Kampa mladeži    
 
 
Rezultati natjecanja postignuti u Varaždinu medu najboljima su u povijesti 

održavanja Vatrogasnih olimpijada, a postignuti su i neki rekordi. Najviše je ekipa 
nastupalo u okviru tradicionalnog vatrogasnog natjecanja, cije se osnovne propozicije nisu 
mijenjale u posljednjih 30-tak godina. Vježbu u kojoj se medusobno spajaju usisne cijevi, 
motorna pumpa i tlacne cijevi, odnosno ostala pripadajuca oprema, najbolje su izveli 
clanovi FF Weeg iz Austrije. Zanimljivo je da je ekipa ovog dobrovoljnog vatrogasnog 
društva prvo mjesto u kategoriji muških dobrovoljnih vatrogasaca bez dodatnih bodova na 
starost, osvojila treci puta zaredom, a za što je neophodna izvrsna uvježbanost i disciplina 
kakvu možemo vidjeti kod rada u boksovima tijekom utrka Formule 1!  

 
 

 
 

Odjeljenje Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina  
na pocetku nastupa koji im je donio drugo mjesto 
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Prvo mjesto u kategoriji muških dobrovoljnih vatrogasaca s dodatnim bodovima na 
starost osvojilo je PGD Šmartno na Pogorju iz Slovenije, a iz ove zemlje dolaze i 
pobjednice u obje kategorije ženskih dobrovoljaca: PGD Hajdoše (bez dodatnih bodova 
na starost) i PGD Šinkov Turn (s dodatnim bodovima na starost). Medu profesionalnim 
vatrogascima, prvo su mjesto u kategoriji bez dodatnih bodova na starost osvojili 
vatrogasci iz poljskog Krakowa, dok su pobjednici medu njihovim starijim kolegama bili 
vatrogasci iz portugalskog Porta.  

Spomenimo i zanimljiv podatak kako su vrlo dobar rezultat medu muškim ekipama 
ostvarili i clanovi vatrogasne postrojbe iz Južne Koreje. Pripadnici vatrogasne postrojbe 
Pyong-Chang prikazali su zavidnu koordiniranost s obzirom na vrlo kratke pripreme, a kao 
posebni gosti domacina svoj su doprinos dali i u mnogim drugim dogadajima na Olimpijadi. 

 

  Vatrogasci iz Južne Koreje pred službeni nastup 
 

 

Napeti trenuci tijekom štafetne utrke vatrogasne mladeži    
 
 

U natjecanju vatrogasne mladeži, a kojoj se u europskim državama pridaje posebna 
pozornost, nastupilo je 50 ekipa iz 26 zemalja. Pobjednicki pehar medu djecacima 
osvojili su mladi clanovi FF Tragwein iz Austrije, dok je medu njihovim vršnjakinjama 
najbolji rezultat ostvarila ekipa DHZ Siroke 2 iz Slovacke. Mladež iz domacih hrvatskih 
ekipa DVD-a Strahoninec i DVD-a Draganovec bile su najbolje u atraktivnoj «Olimpijadi 
Kampa mladeži» koja se po prvi puta održala u središnjem varaždinskom gradskom 
parku, a sastojala se od 50 razlicitih zabavnih igara s vatrogasnim obilježjima.  

 
 

 
 

Zabavni trenuci tijekom „Olimpijade Kampa mladeži“ 
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U jednoj od najatraktivnijih disciplina, penjanju ljestvom kukacom na toranj ekipno 

i pojedinacno dominirali su Rusi. Tako se Sergej Scherbinin  uz pomoc ljestve kukace 
popeo na «prozor treceg kata» tornja postavljenog na stadionu Sloboda za 13,58 sekundi, 
postavivši tako novi rekord u ovoj disciplini. Ruski su profesionalni vatrogasci i ekipni 
pobjednici u tom vrlo zahtjevnom natjecanju ispred Bjelorusije i Ceške. Medu 
dobrovoljnim vatrogascima prvo je mjesto osvojila ekipa Reprezentace Schm iz Ceške, 
dok su medu ženama najbolje bile njihove sunarodnjakinje iz Chvalenica.     

    

                  Detalji sa sportskog vatrogasnog natjecanja   
 
 
Grad ispunjen duhom vatrogastva 
Punih osam dana Varaždin je bio središtem vatrogastva Europe. Nije se to ocitovalo 

samo u lepezi razlicitih vatrogasnih odora i vatrogasnih vozila koji su se mogli vidjeti na 
ulicama grada i okolice, vec i u brojnim vatrogasnim dogadajima koji su organizirani u 
povodu Vatrogasne olimpijade.  

Brojni su znatiželjnici tako mogli razgledati izložbu vatrogasne i spasilacke opreme, 
izložbu povijesnih vatrogasnih zastava, medunarodnu izložbu karikatura na temu 
vatrogastva (pristiglo je cak 700 karikatura iz 42 zemlje), izložbu poštanskih eksponata 
ukljucujuci i prigodnu poštansku marku vezanu uz ovu vatrogasnu manifestaciju itd. 
Posebna je pozornost posvecena i Muzeju hrvatskog vatrogastva koji se takoder nalazi u 
Varaždinu, a sadrži vrlo vrijedne i rijetke eksponate. 

 
 

  
 

Izložba zastava vatrogasnih postrojbi privukla je veliku pozornost   
 
 
Tradicionalni društveni dogadaji koji se odvijaju tijekom Vatrogasne olimpijade i 

ovaj su put privukli posebnu pažnju. Splet zabavnih scenskih nastupa pripadnika 
vatrogasne mladeži iz 26 zemalja, poznat kao Predstavljanje nacija, nasmijao je i 
razveselio brojne gledatelje koji su ispunili središnji varaždinski trg. 
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Navijaci na Predstavljanju nacija (središnji trg)  
 
 
 
 

Skupština CTIF-a 
U sklopu Vatrogasne olimpijade održana je i sjednica Skupštine CTIF-a te sjednice 

radnih tijela ove organizacije. Minutom šutnje za nedavno poginulih 17 vatrogasaca u 
Francuskoj i Španjolskoj zapocela je sjednica kojoj su prisustvovali delegati zemalja 
clanica, kao i predstavnici nekoliko zemalja koje su imale status promatraca. 

Tijekom sjednice usvojena su izvješca o radu u proteklom razdoblju, u kojem se 
posebna pažnja posvetila radu s mladima, održavanju vatrogasnih natjecanja i niza radnih 
simpozija. Delegati su prihvatili i nove predložene clanove: 9 novih organizacija i tvrtki 
te 6 novih zemalja iz Srednje Amerike. Skupština CTIF-a prihvatila je i smjernice za rad 
do 2010. godine, u kojima posebno naglašava potrebu modernizacije organizacije, od 
osuvremenjenog grafickog predstavljanja do uspostavljanja jedinstvenog informatickog 
sustava, proširenja djelatnosti i na spasilacke službe te nove donatore – kako bi CTIF 
prerastao u suvremenog partnera svjetskog partnera brojnih država, europskih i svjetskih 
organizacija. Predstavljen je i 10. Statisticki izvještaj koji ukljucuje požarnu statistiku iz 
85 zemalja svijeta koje predstavljaju tri cetvrtine svjetske populacije, ukljucujuci i 90 
najvecih gradova svijeta.  

 

 
 

Izaslanstvo SAD-a na Skupštini CTIF-a 
 
 

Varaždin domacinstvo predaje Ostravi i Revingeu 
Posljednjeg dana Vatrogasne olimpijade, u sklopu svecanog zatvaranja, ugašen je 

olimpijski plamen na varaždinskom stadionu Sloboda, cime je simbolicno završeno 13. 
Medunarodno vatrogasno natjecanje i 15. Medunarodno natjecanje vatrogasne mladeži. 
Na ceremonijalu zatvaranja bio je i predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesic, 
pokrovitelj ove svjetske manifestacije, pohvalivši u svom prigodnom govoru vatrogasce: 
«Cestitam vam što ste na ovom natjecanju ponovo uzdigli plemenitu ideju vatrogastva i 
ideal služenja ljudima u nevolji. Cestitam svim sudionicima i organizatorima, na sjajnoj 
organizaciji ove velicanstvene sportske priredbe.» Predsjednik Mesic je potom urucio 
medalje zapovjednicima pobjednickih ekipa, koji su svoju radost podijelili sa više od 
10000 okupljenih zaljubljenika u vatrogastvo. 
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Pokrovitelj Vatrogasne olimpijade, hrvatski predsjednik Stjepan Mesic 
 
Prije završnog mimohoda svih sudionika do sada najmasovnije Vatrogasne 

olimpijade nazocnima se obratio i Walter Egger, predsjednik CTIF-a: «Iza nas je fer i 
nezaboravno natjecanje, koje je pokazalo kako vatrogasci nemaju jezicnih barijera i kako 
naše prijateljstvo seže preko svih granica. Ovo je natjecanje bilo lijepo i nezaboravno 
iskustvo. Varaždin cemo napustiti sa suzama u ocima, ali i s osmijehom na licu. Ovdje 
smo proveli divne dane koji ce biti lijepo i nezaboravno iskustvo.» Rijeci su to podrške 
koje od celnog covjeka ove svjetske asocijacije nacionalnih vatrogasnih saveza nisu 
nedostajale tijekom cjelokupnog pripremnog razdoblja. 

 
 

 
 

Gasi se plamen na Vatrogasnoj olimpijadi koja je potukla sve rekorde 
 
Bile su to rijeci koje uvelike docaravaju olimpijski duh prijateljstva koji je u 

Varaždinu spajao vatrogasce iz cijelog svijeta, a ujedno i najvrednija nagrada za Zvonka 
Biškupa, voditelja cjelokupnog projekta, koji je i najzaslužniji što je najveca sportska 
priredba u povijesti grada Varaždina održana upravo u ovome gradu, kao i mr. Teodora 
Frickog, predsjednika Nacionalnog organizacijskog odbora ove iznimne vatrogasne 
manifestacije. 

 

 
 

Predsjednik CTIF-a Walter Egger urucuje visoko odlicje CTIF-a Zvonku Biškupu, 
voditelju projekta Vatrogasne olimpijade u Varaždinu 
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Spomenimo za kraj kako ce vatrogasnu mladež iz cijelog svijeta 2007. godine 

ugostiti vatrogasci iz švedskog Revingea, dok ce olimpijski plamen na Vatrogasnoj 
olimpijadi poput ove Varaždinu u srpnju 2009. godine biti zapaljen u ceškoj Ostravi. 

 
 
Post festum Vatrogasne olimpijade u Varaždinu 
Završila je Vatrogasna olimpijada što su je sa znanjem i srcem godinama pripremali 

vatrogasci Hrvatske uz punu potporu CTIF-a, njegovih tijela a poglavito predsjednika 
Waltera Eggera. Punih tjedan dana Varaždin je bio središtem vatrogasnog svijeta, na 
ponos Hrvatske i medunarodne vatrogasne obitelji. 

Pregršt izvrsnih ocjena podijeljenih hrvatskom, a posebno varaždinskom 
vatrogastvu, za odlicno organiziran najveci medunarodni vatrogasni dogadaj u našoj 
zemlji, priznanje je celništvu vatrogasne postave koja je punih pet godina pripremala 
Vatrogasnu olimpijadu u Varaždinu. 

 
 
Naravno da je ovako složena manifestacija unatoc vrlo dobroj ocjeni imala i 

pojedine slabosti, a koje su u nekim trenucima izazvale nepotrebne poteškoce u odvijanju 
odredenih segmenata: 
- Cjelokupnu akreditaciju gotovo 3000 sudionika izvršilo je samo nekoliko volontera 

koji su uspjeli zadržati nadzor unatoc nekorektnosti pojedinih izaslanstava i 
vremenskom razmaku od 38 sati izmedu dolaska prve i posljednje reprezentacije u 
sportsku dvoranu Graberje.  

- Više od 300 volontera, medu kojima i voditelji pojedinih radnih grupa, nisu imali 
mogucnost korištenja službenih komunikacijskih sredstava, a radi ucestale potrebe 
za medusobnom komunikacijom, pri cemu cesto i za medunarodnim pozivima. 
Stoga je više nego ocigledan bio nedostatak potpore od strane operatore mobilne 
telefonije, a koji su efikasnijim marketinškim pristupom mogli znacajno poduprijeti 
ovaj segment organizacije.  

- Zbog rekordnog broja sudionika natjecanja, ali i nepredvidenih izmjena u prijavama 
za sudjelovanje, sam smještaj natjecatelja i sudaca bio je vezan uz traženje „kreveta 
više“ tijekom prva dva dana manifestacije.  

- Pripreme svih natjecateljskih terena bile su realizirane na vrijeme, osim školskog 
sportskog igrališta iza V. Osnovne škole Varaždin gdje ni mjere poduzete u posljednji 
trenutak nisu mogle popraviti polupripremljene zemljane terene za trening 
natjecatelja u okviru sportskog natjecanja.  

- Medijsko pracenje ove svjetske manifestacije, kao idealne prilike za izuzetno 
pozitivno promicanje vatrogastva i grada domacina, bilo je neodgovarajuce. Preko 
100 stranih akreditiranih medijskih izvjestitelja svoje je priloge objavilo u stranim 
televizijskim programima, radio postajama i brojnim tiskanim glasilima, dok su 
hrvatski nacionalni mediji o ovoj manifestaciji informacije objavljivali u skromnim 
okvirima.   

 
Jedno od osnovnih obilježja svake, a ne samo varaždinske Vatrogasne olimpijade, 

izvodenje je mnoštva složenih dogadaja koji se na malom prostoru ispreplicu kroz više od 
tjedan dana. Unatoc složenosti organizacije, na kraju možemo istaknuti veliko 
zadovoljstvo ucinjenim. Pritom naglašavamo i neke cinjenice koje se spominju samo 
ukoliko dode do negativnih dogadaja, no u našem su primjeru bile samo jedan važan dio 
cjelokupnog organizacijskog mozaika: 
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- na vrlo uskom podrucju uz same objekte natjecanja smješten je rekordan  broj od  
3270  sudionika natjecanja, 

- kroz svih 8 dana, koliko je trajao centralni dio manifestacije, nije zabilježen nijedan 
sigurnosni eksces koji bi prije svega dao negativni ton konacnoj ocjeni od strane medija, 

- izvršeno je ukupno 138 medicinskih intervencija (povrede lokomotornog sustava u 
80 % slucajeva), pri cemu je na bolnicku obradu upuceno 18 natjecatelja (svi su 
sudionici natjecanja nakon lijecenja u bolnici uspješno otputovali kuci sa svojim 
kolegama iz reprezentacija), 

- nije zabilježen nijedan problem uzrokovan masovnom prehranom više od 3000 
osoba, pri cemu posebne zasluge svakako zaslužuju organizatori ovog vrlo 
znacajnog segmenta manifestacije, 

- uspješno je vracen sav posuden smještajni inventar Hrvatske vojske, uz istodobno 
vracanje svih školskih objekata u prvobitno stanje, itd.  
 
 
Ukoliko na cjelokupnu manifestaciju gledamo s aspekta današnjice, odnosno sa 

zahtjevima koje postavljaju suvremena društvena kretanja, nedavna su organizacijska 
iskustva ukazala  na odredene elemente cija je korekcija nužna, a radi održavanja 
kvalitete buducih medunarodnih vatrogasnih natjecanja CTIF-a. Stoga želimo posebno 
ukazati na nekoliko bitnih elemenata organizacije i predložiti sljedece: 
- Povecanje iznosa kotizacije po ucesniku natjecanja 

Razloge ovom prijedlogu jednostavno je pronaci u realnim troškovima 
organizatora, ali i znacajnom poskupljenju roba i usluga na europskom tržištu u 
posljednjih nekoliko godina;     

- Korektno pridržavanje termina prijava sudionika natjecanja od strane država 
clanica CTIF-a 
Konstantno mijenjanje broja sudionika natjecanja, odnosno prijavljivanje cijelih 
državnih reprezentacija tek 10-tak dana uoci pocetka manifestacije nedopustivo je u 
ovako masovnom projektu. Nadalje, gotovo sve državne reprezentacije uz prijavljen 
broj sudionika dovele su i znacajan broj popratnog neprijavljenog osoblja, a koje je 
nužno adekvatno smjestiti. Stoga predlažemo dvostruki nacin uplacivanja troškova 
kotizacije – prvu, odnosno jeftiniju varijantu koja vrijedi do službenog roka za 
prijavu, i drugu, odnosno skuplju varijantu koja vrijedi od službenog roka za prijavu 
do pocetka same manifestacije. Ovaj model trebao bi smanjiti povelik broj osoba za 
koje nalaženje odgovarajuceg  smještaja po «povlaštenoj» cijeni službene kotizacije 
od strane domacina može predstavljati pravi problem. 

- Pridržavanje termina dolaska na akreditaciju 
Dolazak državnih reprezentacija u Varaždin odnosno akreditacija sudionika 
natjecanja trajao je ukupno 38 sati. Prijevremeni dolazak ne predstavlja poteškocu 
ukoliko su smještajni kapaciteti pripremljeni na vrijeme, no dolazak pojedinih 
reprezentacija 12 sati nakon predvidenog termina stvara nepotrebne organizatorske 
poteškoce (smještaj nepredvidenih osoba u objektima u kojima vec borave odnosno 
spavaju ostali sudionici), ali i probleme clanovima tih reprezentacija koji nemaju 
vremena za odmor i pripremu uoci službenih treninga.  

- Kvalitetnije rješavanje termina dogadanja u okviru medunarodnog natjecanja 
vatrogasne mladeži 
Dvije su osnovne aktivnosti vatrogasne mladeži tijekom medunarodnog natjecanja 
vatrogasne mladeži: službeni treninzi sa završnim službenim nastupom na 
centralnom stadionu te Olimpijada Kampa, koja unatoc zabavi kao glavnom 
obilježju ima i znacajnu dozu natjecateljskog duha. Stoga je iznimno važno da se 
radi kvalitetne koordinacije svih aktivnosti, sâm službeni nastup i Olimpijada 
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Kampa ne održavaju u istom danu, vec da se pronade bolji model uskladenosti 
termina za provedbu oba segmenta manifestacije.  

- Kvalitetniji medijski pristup Medunarodnom tradicionalnom vatrogasnom natjecanju 
Tijekom pracenja dogadanja na natjecateljskim terenima ocigledna je povecana 
pozornost prema odvijanju športskih disciplina, kao i svih dogadaja vezanih uz 
vatrogasnu mladež. S obzirom na neophodnu ravnopravnost svih elemenata 
manifestacije u segmentu natjecanja, potrebno je utjecati na povecanje pažnje 
prema Medunarodnom tradicionalnom vatrogasnom natjecanju, kako tijekom 
pripremnih aktivnosti domacina, tako i tijekom same manifestacije.    
 
Potvrdu uspješnosti u organizaciji Vatrogasne olimpijade dužnosnici su hrvatskog 

odnosno varaždinskog vatrogastva primili i na službenim sjednicama radnih tijela CTIF-a.  
Tako je na sjednici Odbora za medunarodna natjecanja, održanoj u austrijskom 

Salzburgu, posebno  istaknuta vrhunska organizacija svih natjecateljskih disciplina. Pohvale 
su tako stigle od Hansa Hellwegera, voditelja medunarodnih tradicionalnih natjecanja, 
Wilhelma Bohlmanna, voditelja medunarodnih sportskih natjecanja i Ignaza Masche, 
voditelja voditelja medunarodnih natjecanja vatrogasne mladeži. Zajednicka ocjena o do sada 
najboljem medunarodnom vatrogasnom natjecanju u povijesti CTIF-a umnogome je 
razveselila izaslanstvo Hrvatske vatrogasne zajednice, predvodeno Zvonkom Biškupom, 
voditeljem projekta koji je realiziran nakon 8 godina priprema. 

Na sjednici Izvršnog savjeta CTIF-a u ruskom Petrogradu takoder su vrlo pozitivno 
ocijenjeni svi elementi organizacije, uz naglašena ocekivanja kako ce i na sljedecoj sjednici 
Skupštine CTIF-a varaždinska Olimpijada dobiti najviše komplimente. 

Svakako najdetaljnija i najkonkretnija analiza realizirana je na sjednici Odbora 
voditelja vatrogasne mladeži u talijanskom Trentu.  Na ovoj su sjednici uvažena mišljenja 
hrvatskog izaslanstva glede cijelog niza potrebitih poboljšanja u  planiranju sljedecih 
medunarodnih vatrogasnih natjecanja, a koja su u skladu s modernim društvenim trendovima.         

 
Recimo na kraju kako je Vatrogasna olimpijada u Varaždinu zaslužila odlicne ocjene, 

ne samo u natjecateljskom dijelu, vec i u dijelu koji se odnosi na prezentaciju društvenih i 
kulturnih dogadaja kojima su se Varaždin i Hrvatska predstavili medunarodnoj vatrogasnoj 
javnosti. Dokaz su tome brojni dopisi i pozivi od ucesnika koji su još pod utjecajem 
„olimpijskog duha“, isprepletenog s brojnim emocijama nakon vrhunskog životnog 
doživljaja.  

 
Iznimno je to dostignuce, u cije su ostvarenje utkani napori velikog broja  zaljubljenika 

u ovaj human životni poziv, ali i zalog kvalitetnom razvoju hrvatskog vatrogastva na krilima 
generacija koje tek dolaze. 

 
Najvecu zahvalu potrebno je pritom uputiti Gradu Varaždinu, kao i svim varaždincima 

koji su svojom srdacnošcu i gostoljubivošcu još jednom pokazali kako Varaždin, taj grad 
baroka, glazbe i cvijeca, odiše  specificnim srednjeeuropskim šarmom koji ostaje u dubokom 
pamcenju svakom gostu, pa tako i vatrogascima iz cijelog svijeta. 

 

U Varaždinu, 30. rujna 2005. godine 
 
 

                                              Predsjednik  
                           Nacionalnog organizacijskog odbora 

 

  mr. sc. Teodor Fricki 


