
 

Sbor dobrovolných hasičů a Obecní úřad v Perálci   
 si Vás dovolují pozvat na soutěž v požárním útoku                             

 „O pohár SDH Perálec“                              
která se koná v sobotu 24.7.2021 na sportovním areálu ve Zderazi. 

 

PROGRAM:                                                                                                       

 Do 10:30 prezence 

10:45 porada OLSY 

11:00 Zahájení soutěže 

 
KATEGORIE: muži, ženy, senioři nad 35 let (1 závodník mladší 35 avšak starší 30)  
 
Soutěžní disciplína: 

1. Požární útok dle pravidel Okresní ligy Svitavska 2021.  
muži - 3 hadice B, ženy a senioři – 2 hadice B 
útok se provádí na sklopné terče přes otvor 50 mm,  
elektronická časomíra se zobrazením na světelné tabuli (Pavel Uher, SDH Lubná)   
hadice – B plošné měření – min 100mm, C plošné měření - min 65mm  
dráha-travnatá, plocha na startu a pod základnou tartanová 
 

Odlišnost od Směrnic hasičských sportovních soutěží schválených VV SH ČMS dne 16.6 
2012/Soubor předpisů SH ČMS -1/17-2011 dle čl.8, odst. 5,pís.i:  
 
1/ Použití přetlakového ventilu není povinné. Odlišnost od čl. 48, odst.4. / Přetlakový ventil B , 
nastavený na max. tlak 1,2 Mpa pro případné použití zajistí pořadatel./  
 
2/ Obsah přihlášky + čestné prohlášení každého závodníka. Odlišnost od Přihlášky do soutěže v 
požárním sportu. Přihlášku - vyplněnou se všemi náležitostmi odevzdá vedoucí družstva u 
prezence. 
  
  
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v souvislosti s opatřeními proti COVID19. 
                                                                                                                  
PŘIHLÁŠKY: 
www.facebook.com/sdhperalec  
Dušan Šimon 
tel: 720 681 386 

 
 
 
 

Těšíme se na Vaši účast!  
 

 



Přihláška do závodu Okresní ligy Svitavska v požárním útoku 2021 

konaného dne ......................... v .................................................................................. 

Název soutěžního družstva .......................................................... kategorie....................... 
Čestné prohlášení účastníka soutěže :  
 já, níže podepsaný(á) svým podpisem stvrzuji, že jsou mně známa pravidla a standardy hasičského sportu i 
pravidla vyhlášená pořadatelem, rizika z požárního sportu vyplývající a všechna další práva a povinnosti spojené s 
hasičským sportem a s bezpečnou účastí na něm související. Dále stvrzuji, že i přes možná rizika se dobrovolně 
účastním jako závodník nebo jako vedoucí družstva tohoto závodu v požárním útoku. 
 Dále svým podpisem stvrzuji, že jsem plně zdravotně i právně způsobilý k účasti v závodě a nejsou mi známé 
žádné překážky bránící mé účasti v uvedeném závodě.  
 Čestně prohlašuji, že jsou mi známá platná opatření k zabránění šíření nemoci COVID-19 a budu se 
jimi a všemi dalšími opatřeními pořadatele závodu při účasti při závodě řídit. Údaj o telefonním čísle účastníka 
uvádím z důvodu potřeby rychlého kontaktování osob v případě rozšíření nákazy COVID-19.  
 Svým podpisem se zavazuji dodržovat veškerá pravidla hasičského sportu dle směrnice hasičských 
soutěží společně s úpravami pro Okresní ligu Svitavska, pravidla stanovena pořadatelem a chovat se 
bezpečně s nejvyšší možnou opatrností vůči sobě, ostatním spolusoutěžícím i dalším osobám, které se na 
uvedené soutěži vyskytují, včetně přihlížejících diváků.  
 Je mi znám technický stav nářadí výše uvedeného soutěžního družstva pro disciplínu požární útok a 
byl jsem poučen o bezpečnosti práce spojené s používáním tohoto nářadí. 
 Deklaruji, že shora uvedená prohlášení jsou zcela pravdivá a činím je dobrovolně o své svobodné vůli. Také 
jsem si vědom(a) možných následků mi vzniklých, v případě poskytnutí nepravdivých či zkreslených údajů, případně 
některých z bodů tohoto čestného prohlášení. Rovněž dávám pořadateli tohoto závodu souhlas ke zpracování mých 
osobních údajů na dobu nezbytně nutnou pro účely organizace a vyhodnocení závodu, což stvrzuji svým podpisem.  
 
1. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ...................................................... 

    podpis ...................................................... 
 

2. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ......................................................

    podpis ...................................................... 
 

3. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ......................................................

    podpis ...................................................... 
 

4. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ...................................................... 

    podpis ...................................................... 
 

5. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ...................................................... 

    podpis ...................................................... 
 
 

6. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  ...................................................... 

    podpis ...................................................... 
 

7. Jméno, příjmení ........................................................................................................... rok narození........................... 

 Půjčen z družstva ..................................................... Půjčen do družstva  .................................................... 

    podpis ...................................................... 

* U soutěžící(ho), mladší(ho) 18 let, je nutný podpis zákonného zástupce 

V............................................................................................................ dne ...........................................................  
   

  podpis vedoucího družstva  ……………………………… 

DALŠÍ STRANA – DOTAZNÍK COVID-19 PRO PŘÍPADNÉ TRASOVÁNÍ 
 



 

 
DOTAZNÍK COVID-19 PRO PŘÍPADNÉ TRASOVÁNÍ 

 
 

Název soutěžního družstva .......................................................... kategorie....................... 
 
 

Jméno a příjmení telefon 

PCR 

test - 

stáří 

max. 7 

dní 

Antigen 

test - 

stáří 

max. 72 

hod. 

Očkovaná 

osoba 

Prodělaný 

COVID-19 

do 180 dní 

po 

prodělání 

Potvrzení o 

testování ze 

zaměstnání 

Podpis 

        

        

        

        

        

        

        

        

* danou variantu označte X 

 

 

V............................................................................................................ dne ...........................................................  
   

  podpis vedoucího družstva  ……………………………… 
 


