PŘIHLÁŠKA
do soutěže v požárním sportu
přihlašuje: ………………………………………………………… (jednotka PO, organizace)
družstvo:* ……………………………………….. jednotlivce * - počet: ……………………
na soutěž: ……………………………………………………………………………………….
(název soutěže)
(místo a datum konání)
v kategorii: dobrovolní hasiči*
k plnění disciplin:

100 m*,

příjmení a jméno závodníka

členové občanských sdružení*
štafeta*,
datum
narození

požární útok*
100 m
**

štafeta
I.
**

štafeta
II.
**

Útok
**

podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplinách požárního sportu odpovídají
Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a
že výš uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských soutěží 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. Změny v seznamu přihlášených soutěžících lze provádět pouze
v souladu s článkem 7, odst. 4 Směrnice hasičských soutěží.

Masér – zdravotník:* ……………………………….
( příjmení a jméno)

Řidič:* ……………………………………..
( příjmení a jméno)

Vedoucí družstva: ……………………………. Trenér družstva:* ………………………………...
(příjmení a jméno)
( příjmení a jméno)

V ……………………………… dne …………………… …………………………………………
(razítko a podpis přihlašovatele)
Poznámky:
*
Nehodící se škrtne
**
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla, ve kterém budou v dané disciplině za družstvo nebo štafetu
soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.
Podle článku 9, odst. 1a může být družstvo maximálně třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 10
soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér – zdravotník a řidič.
Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky.

