
 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
 

Návod na vyplnění dokumentu Registrační list sportovního oddílu 
 

 
1. Kdo vyplňuje 

Doporučuji, aby každý vyplnil alespoň jedno soutěžní družstvo a 7 soutěžících. Takže i když nepředpokládáte 
účast na soutěžích, nikdy nevíte, co se může stát a je lepší být připraven. 
 

2. Údaje o organizaci 
Vyplnit tak, jak máte zapsáno v obchodním rejstříku (najdete na adrese or.justice.cz) 
 

3. Sportovní zaměření oddílu 
Dělá se křížek u disciplín, kterých se hodláte v příštím roce zúčastnit, většinou to bude jen požární sport.  
 

4. Vedoucí oddílu 
Ten, kdo má u vás na starosti sportovce, vyplníte o něm všechny údaje, které jsou o něm k dispozici. Nemáte-
li nikoho speciálního na této funkci vyplníte tam starostu SDH.  
 

5. Trenéři 
Píšou se sem pouze ti, kteří mají absolvovaný trenérský kurz pro některou z disciplín požárního sportu. 
 

6. Sportovní družstva působící v oddílu k 1. 1. 
Sem napíšete podle jednotlivých kategorií POČET družstev, který plánujete provozovat v příštím roce. 
 

7. Počet sportovců v oddíle k 31.12. předcházejícího roku 
Sem napíšete počet vašich členů, kteří se v loňském roce zúčastnili alespoň jedné soutěže. Pokud nikoho 
takového nemáte, tak tam stejně napište alespoň 7. 
 

8. Datum 
Vyplňte datum předpokládaného odevzdání. 
 

9. Razítko a podpis starosty SDH 
Otisk oficiálního razítka sboru a podpis starosty sboru. 

 



Příloha č.1

SDH: IČO :

Adresa : 

Sportovní zaměření oddílu: (označte křížkem všechny varianty)

X

X

Vedoucí oddílu:

Jméno, příjmení, titul : Datum narození:

Adresa: Telefon:

E-mail:

Trenéři: (absolvovaly trenérský kurz)

Přípravka 
(3-6 let)

Mladší           
(7 - 10 let)

Starší        
(11 - 15 let)

Dorostenci 
(13 - 18 let)

Dorostenky 
(13 - 18 let)

Ženy Muži

1 1 1 2

* aktivních i v soutěžích, každého sportovce započítejte pouze jednou

V Hasičíkově dne 24. 1. 2021

Odevzdejte na OSH do 31.1. 

Sportovní družstva působící v oddílu k 1.1.: (uvádějte počet družstev)

č.p. 150, 150 00 Hasičíkov

U hasičárny 112, 150 00 Hasičíkov

pepazdepa@seznam.cz

150 150 150

Josef Zdepa 31.02.1977

požární sport

klasické disciplíny CTIF

TFA

Získaná kvalifikace v 
PS (III.,II., I.stupně):

Jméno, příjmení, titul : Datum narození:

razítko SDH, podpis starosty SDH

…………………………………….

Prohlášení : Tímto prohlašuji, že všechny výše uvedené informace jsou úplné a správné.

Počet sportovců v 
oddíle k 31.12. 

předcházejícího 
roku*

Do 18 let

2219

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hasičíkov
č.p. 150, 150 00 Hasičíkov

IČO: 15015000

Nad  18 let

Registrační list sportovního oddílu SDH              

NA ROK 2021

15015000Hasičíkov


