
                    
 

 

           

          Sbor Dobrovolných Hasičů v Chotětově 
                        si Vás dovoluje pozvat 

                                        na 

 

             Chotětovské noční klání 
 

      Datum konání :     10.6.2017 

  

      Od :     21:30hod. 

 

     Místo :   Sportovní areál Městyse Chotětov                    

 

                       



                                  2.ročník  

                     Chotětovského nočního klání 

             v Požárním útoku o putovní poháry 

                  
                  Starosty Městyse Chotětov v kategorii muži. 

                         Starosty SDH Chotětov v kategorii ženy. 

                                                 
 

Termín soutěže             :      10.června 2017 

Start prvého družstva   :      při setmění 

Místo konání                :  Sportovní areál Městyse Chotětov 

Prezence                       :   od 20:00 v areálu soutěže 

Startovné                      :   200,-Kč bude placeno při prezenci 

                                           

Občerstvení                  :   zajištěno v areálu soutěže 

Povrch soutěžní dráhy :   tráva 

Terče                            :   nástřikové a sklopné  

Nářadí                          :  vlastní , lze použít sportovní nářadí , 

                                         sportovní oděv a obuv      

Pořadí družstev           :   na místě  

Podání přihlášky         :  Svou účast vážně potvrďte nejpozději do  

                                        7. června 2017  na tel. 604 798 923  nebo 

                                        Email : hasicichotetov@seznam.cz 

                                        Písemnou přihlášku odevzdáte při prezenci  

  

Soutěž se organizuje dle platných Směrnic hasičských soutěží vydaných SH 
ČMS s povolením sportovních hadic. 
Soutěžit se bude v kategorii: muži na 3B a 4 C hadice, ženy na 2B a 4C hadice. 

Osvětlení je povoleno pouze na stroji. Útok bude probíhat na dvě kola, 

podrobnosti na místě. 

 

 

Technické ustanovení: 
Za zdravotní stav a pojištění soutěžících odpovídá přihlašující organizace. 

K účasti nebude vyžadováno lékařské potvrzení. Vedoucí družstva odpovídá za 

kázeň družstva během celé soutěže. 

 

Protesty : protesty a vyloučení ze soutěže dle Směrnic hasičských soutěží, při 

podání protestu bude požadována kauce 200,- Kč, která bude v případě uznání 

protestu vrácena. Protest bude podán v písemné formě a do 10. minut. 
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P Ř I H L Á Š K A 

do soutěže v požárním sportu      
 

přihlašuje: ………………………………………………………………  ( jednotka PO, organizace) 
 

družstvo:*  ……………………………………………….. jednotlivce*- počet  .........…………... 
 

na soutěž: ......................................................……............................................................……………… 

   (název soutěže)    (místo a datum konání) 

v kategorii:  dobrovolní hasiči 
 členové občanských sdružení


  

k plnění disciplín:   100 m,   štafeta,    požární útok 

 

Příjmení a jméno závodníka 

 

Datum 

narození 

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 disciplínách požárního sportu odpovídají 

Pravidlům požárního sportu a 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.4  Směrnic hasičských soutěží. 

Masér-zdravotník  ……………………………       Řidič: …………………………………………. 

      příjmení a jméno            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 disciplíně za družstvo nebo štafetu 

soutěžit. Ve sloupci „útok“ se závodníci, kteří budou za družstvo soutěžit, označí pořadovým číslem 1.  

Podle článku 9 odst. 1 a může být družstvo max. 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. 


