VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU ZAŠLETE
na adresu: Kancelář SH ČMS, Římská 45, Praha 2, 121 07
nebo na e-mail: aulicky@dh.cz

Další informace vám budou doručeny na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce!

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
PROFESIONÁLNÍCH A DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V POŽÁRNÍM SPORTU
ČESKÉ BUDĚJOVICE 2014

VÝZVA PRO ROZHODČÍ
POŽÁRNÍHO SPORTU
Stalo se již tradicí, že v souvislosti s blížícím se Mistrovstvím profesionálních a dobrovolných hasičů
v požárním sportu, které se bude konat v termínu 27. - 29. června 2014 v Českých Budějovicích, čeká
Ústřední odbornou radu hasičských soutěží (ÚORHS) sestavit tým rozhodčích MČR.
ÚORHS rozhodla, že tým bude složen z rozhodčích a rozhodčích instruktorů PS s platným průkazem,
kteří v přihlášce doloží, že v roce 2013 a nebo v roce 2014 rozhodovali min. na jedné postupové soutěži
od druhého kola výše a na jedné jakékoliv pohárové soutěži. Podmínkou pro nominaci bude také účast
na přípravném instruktážním metodickém zaměstnání (IMZ) rozhodčích před samotnou soutěží
dne 26. 6. 2014 od 14:00 hod. v Českých Buděvicích. Neúčast na IMZ se rovná vyřazení s týmu
rozhodčích. Splňujete-li výše uvedené podmínky a máte-li chuť rozhodovat na této významné soutěži
dovolujeme si Vám nabídnout tento post.
Republikový tým rozhodčích SH ČMS může však čítat pouze cca 30 rozhodčích, a tak si dovolujeme
požádat o pochopení ty, kteří nebudou na tento post nominováni a do 30. dubna 2014 neobdrží „oficiální
pozvánku“. ÚORHS si vyhrazuje právo po naplnění stavu další přihlášky nepřijímat a o složení týmu
rozhodnout v radě.
Máte-li zájem poskytnout své služby, vyplňte níže přiloženou závaznou přihlášku a zašlete jí na
mailovou adresu uvedenou v hlavičce do 31. března 2014. Rozhodčím bude uhrazeno ubytování,
strava a cestovné dle Směrnice cestovních náhrad ve výši tarifů veřejné hromadné dopravy a při obsazení
automobilu dvěma osobami ve výši PHM.
Na základě došlých návratek bude nominován konečný sbor rozhodčích. Budete-li do tohoto sboru
delegováni, oznámíme Vám tuto skutečnost prostřednictvím „oficiální pozvánky“ nejpozději
do 30. dubna 2014.
………..………………………………….zde odstřihněte……………………………………………...

Závazná přihláška pro účast rozhodčího na Mistrovství ČR profesionálních a
dobrovolných hasičů v PS – České Budějovice 27. – 29. 6. 2014
!!! VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM !!!
Příjmení, jméno:
Adresa bydliště:

č.

Ul.

Obec:

PSČ:

E-mail :

Mob.:
Číslo průkazu

R – kolik let?

IMZ

ANO

Člen SDH v:

Okres:

Věk:

Velikost
XS - S - M - L - XL - XXL - XXXL
oděvu:*

Postupová soutěž :

**

Jiná
soutěž

**

Poznámka: * Nehodící se údaje v tabulce škrtněte
** Vypsat soutěž kdy a kde se konala s razítkem a podpisem organizátora

