PŘIHLÁŠKA
NA SOUTĚŽ JIHOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY
Za SDH:

Kategorie:

Místo konání:

Datum soutěže:

Seznam závodníků
Č.

Pozice v týmu

1

Koš

2

Náběr

3

Strojník

4

Béčka

5

Rozdělovač

6

Levý proud

7

Pravý proud

Příjmení

Jméno

Pohlaví

Ročník

Zapůjčen z týmu SDH

Podpis závodníka

10

* Soutěž není pojištěna pokud pořadatel neuvede jinak.
* Čestně prohlašuji že jsem seznámen s pravidly soutěže JIHOČESKÉ HASIČSKÉ LIGY, které se odlišují od pravidel požárního sportu, zejména pak s tím, že
na této soutěži nebude při požárním útoku použit přetlakový ventil k omezení tlaku útočného vedení a dále prohlašuji, že se této soutěže účastním na
vlastní nebezpečí.
* Případné půjčování závodníka vyplňte ZDE DO PŘIHLÁŠKY, kterou odevzdejte nejpozději před zahajovacím nástupem.
* V případě neúplné či nesprávně vyplněné přihlášky nebude družstvo připuštěno do soutěže a může být dodatečně zbaveno bodů.
* Níže uvedeným podpisem zastupuji nezletilé závodníky a zároveň se stávám vedoucím družstva
Pravidlo o půjčování:
4.15. Žádný soutěžící na jedné soutěži nesmí startovat více jak v jednom družstvu. V případě porušení tohoto pravidla budou obě soutěžní družstva vyloučena z
hodnocení JČHL. V případě zapůjčení jednoho soutěžícího, povolené pořadatelem a včas ohlášené na nástupu před zahájením soutěže nebudou družstvu, které
požádalo o zapůjčení započítávány body do hodnocení JČHL. Toto zapůjčení musí být písemně zaznamenáno pouze do kompletně vyplněného Zápisu o půjčování a
odevzdáno pořadateli před zahajovacím nástupem . Na nekompletně vyplněné či pozdě odevzdané Zápisy nebude brán zřetel! Družstvo, které půjčuje, smí půjčit
pouze jednoho závodníka do jednoho soutěžního družstva v dané soutěži tzn. nelze půjčit jednoho či více závodníků do několika družstev! Je povoleno zapůjčení 1
ženské závodnice do jednoho družstva mužů s tím, že zároveň tato závodnice smí startovat i ve své (ženské) kategorii (v 1 ženském družstvu) v dané soutěži s
nárokem bodů pro obě družstva, ve kterých závodila. Pro snažší orientaci poběží zapůjčený závodník ve svém domovském dresu. Při nesplnění podmínek článku
4.15. nebudou počítány body do hodnocení nejen družstvu, které si půjčilo, ale ani družstvu, které půjčilo. Toto ustanovení se týká hodnocení do JČHL, hodnocení
vlastní soutěže v případě zapůjčení jednoho či více soutěžících závisí na pořadateli. Půjčování více soutěžících do jednoho soutěžního družstva je nepřípustné pro
bodování do JČHL i pro hodnocení v danné soutěži.

Prohlašuji svým výše uvedeným podpisem ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, že
ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému, změnu režimu. Dále výše jmenovaný nejeví známky akutního onemocnění a okresní
hygienik ani ošetřující lékař nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že bych v posledních 14 dnech přišel/přišla do styku s
osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy COVID 19. Jsem si vědom(a) právních následků, které by
mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.

Vedoucí družstva (hůlkově)

Podpis vedoucího družstva

Družstvo si půjčuje závodníka z jiného týmu a tím se vzdává bodů do hodnocení Jihočeské hasičské ligy.

