
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 

P Ř I H L Á Š K A 

do hasičské soutěže  
 

SDH 
...........................................................................................................................……………………… 

(SDH, jednotka PO) 

 
Přihlašuje družstvo: MUŽI, MUŽI NAD 35 LET, ŽENY, ŽENY NAD 30 LET 

 

na soutěž: Okresní kolo v PS pro dospělé a dorost Vrbice 4. června 2022 
               ................................................................................................................................................. 
                (název soutěže) (místo a datum konání) 

v kategorii: hasičských soutěží   -   muži     muži nad 35 let    ženy    ženy nad 30 let     

      

k plnění disciplín:      100 m,        štafeta,      požární útok 

 

Seznam soutěžících: 
         příjmení a jméno  datum narození         pořadové číslo    výkonnotní        podpis 

                                                                                                  štafety **            třída ***  
                                                                                                                                                                     
l............................................................../............................./......................./............………/…………… 
                                                                                              
2............................................................./............................./......................./...............……/……………. 
                                                                                                       
3.........................................................…/............................./......................./…..............…/……………. 
                                                                                                                   
4........................................................…/............................./......................./...…..........….../……………. 
                                                                                                         
5............................................................./.........................…/....................../......…...……/……………. 
                                                                                                        
6............................................................./............................../..........………/……................/……………. 
                                                                                                        
7............................................................./............................../....................../……………  /………..…... 
                                                                                                        
8............................................................./............................../....................../…………….../……………. 
                                                                                                        
9............................................................./............................../......................./...........………/…………… 
 
Náhradníci:   
                                                                                                      
10......................................................…/............................./......................./......…………. /……...……. 
                                                                                                        
11.........................................................../............................ ./......................./......…………./……………. 
                                                                                                        
12.......................................................... /............................./......................./............………/……………. 
 

Přihlašovatel stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídají Směrnici 

hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené a že výše 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.6 Směrnic hasičských soutěží. 
    

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

  

V ............................…………. dne …………………                                            

 

                                                                                   ...................................................………………                                                         
                                                     (razítko a podpis přihlašovatele – SDH) 

Poznámky:   Nehodící se škrtne. 

Pořadatel ve startovní listině zachová přihlašovatelem uvedené pořadí soutěžících.  
* *    Uvede se 1.  nebo 2.  podle toho, v které štafetě bude soutěžící za družstvo soutěžit. Změnu zařazení může vedoucí družstva 

pořadateli nahlásit před zahájením  této disciplíny.     
                              * * *     Pokud není soutěžící držitelem výkonnostní třídy, údaj se proškrtne. 

Další pořadatelem požadované informace uvede přihlašovatel na druhé straně přihlášky. 

 



Rozpis členů družstva – družstvo ………… č.: 
 (kategorie) 

 Seznam doprovodu (vedoucí a řidič) 

Příjmení - jméno Rodné číslo Adresa včetně PSČ Tel.: Podpis 

     

     

 

 Běh na 100 m s překážkami 

Start. 

číslo 
Příjmení - jméno 

Čas 

I. pokusu 

Čas 

II. pokusu 

Platný 

čas 

     

     

     

     

     

 

 Požární útok 

Start. č.           Příjmení – jméno Platný čas 

   

   

čas ukončení 

disciplín 
  

  

  

   

   

 


