PRlHLAsKA

do soutěže v požárním sportu

přihlašuje:

... (jednotku PO, organizace)

Jednotlivce- - počet:

družstvo*:
na soutěž:

(rnísto a datum kanání)

(název soutéže)

v kategorii; dobrovolní hasiči ", členovéobčanských sdružení*
,100
m *, štafeta", požárníútokk plněnidisciplín:
Příjmení a jméno závodníka

Datum
narození

100 m

SIaTeIa

sTaTeta

l.

ll.

útok

Podpis

1

2
3

4
5.
3,

7

8
9
10.
Přihlašovatel stvrzuje, že veškerétechnické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního spoňu odpovídaji
Pravidlům požárního sportu a Směrnici hasičských soutěží, |sou řádně přezkoušené, schválené a nejsou ni.iak upravené a
že výše uvedeni soutěžicí splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hasičských sotltěži a
propozicich soutěže a dává svým podpisem soughlas ke zpracování osobních údajúpřihlášených soutěžících,kteři souhlasí

s uvedením osobnich dat na přih|ášce, správci SH ČMS, Římská 45, Praha 2, kteni shromažd'uje a zpracovává osobni
údaje i prostgřednictvím svých organizačnich iednotek OSH a SDH k účelum statistickým na dobu nezbytnou pro úcely
organizace a vyhodnoceni soutěže Změny v seznamu přihlášených soutéžícíchlze provádět pouze v souledu š článkeín
7 odst,4 Směrríic hasičských soutěýi,

Masér-zdravotník*, ,.

vedoucí družstva.

V. .

-.............
prlJmenl
a Jmeno

Ridič*

příjmení a jméno

příjmenía jméno

přijmení a jméno

.....dne

(razítko a podpis přihlašovatele)

Poznámky.

*

nehodicí se škrtne
Do sloupce se u závodníků uvedou pořadová čísla,ve xterém budou

rr

dane drsciplině za družstvo nebo štafetu

soutěžit. Ve sloupci "útok" se závodníci, kteři budou za družsivo soutéžit, označípořad číslenr'1

,

Podle článku 9 odst, 1a muže být družstvo max třináctičienné.Sestává z vedoucího družsiva. maximálně 10 scr.rtěžícich
a ostatnich členu družstva. ktenými mohou být trenér. masér-zciravotnik a řidič

Dalši pořadatelem požadovanéinformacé uvede přihlašovatel na druhé stíaně přihlášky,

Rozpis členůdružstva - družstvo

kategorie

.

štafeta 4x100 m
štafeta č. í

platný čas

štafeta č. 2

1 úsek

čas štafetv č. 1

2. úsek
3.

úsek

4,

ůsek

óas štafetv č. 2

Běh na 100 m s překážkami
start.čislo

příjmení a jméno

čas 1.pok.

čas 2.pok.

platný čas

požárníútok
start.číslo

pnJmenl a Jmeno

platný čas

naměřený čas

