
Český svaz jachtingu, Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17  Praha 6 - Břevnov, IČ: 61379387 

Adresujte: členovi komise rozhodčích ČSJ působícímu ve Vašem kraji (dle příslušnosti Vašeho klubu ke kraji). Žádost je možno 
směrovat i na komisi rozhodčích ČSJ na email rozhodci@sailing.cz 

F81 - Žádost o jmenování rozhodčím ČSJ 

žádost vyplňte pouze při prvním jmenování rozhodčím nebo při žádosti 
o zvýšení kvalifikace rozhodčího

(VYPLŇTE ČITELNĚ HŮLKOVÝM PÍSMEM)

 Žádám o jmenování rozhodčím ČSJ: první jmenování

Číslo rozhodčího 
(vyplňte pouze při 
žádosti o zvýšení 
kvalifikace) 

Současná 
kvalifikace 

Žádaná 
kvalifikace 

Jméno, příjmení 

Titul před jménem Titul za jménem 

Adresa trvalého 
bydliště vč. PSČ 

Mobilní telefon e-mail 

Datum narození Krajský svaz jachtingu 

Název klubu, kterého 
jsem členem 

Číslo klubu dle ČSJ 

Číslo závodní nebo 
členské licence ČSJ 

Jazykové znalosti 

Souhlasím s tím, aby Český svaz jachtingu (dále jen ČSJ) zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté 

mu v souvislosti s mým působením funkcionáře v jachtingu. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné číslo. 

Dále souhlasím s tím, že ČSJ je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální 

evidence příslušného sportovního svazu a současně ČUS, ČOV a MŠMT k vedení evidence členské základny dle 

příslušných směrnic a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím se zveřejněním mých osobních údajů dle 

zvyklostí výše uvedených subjektů. 

Osobní údaje, včetně rodného čísla, jsou výše uvedené subjekty oprávněny zpracovávat a evidovat i po ukončení 

mého působení v jachtingu. 

Datum a místo Podpis: 

Doporučení KSJ (pouze pro první jmenování Národním rozhodčím) – vyplní 
zástupce komise rozhodčích KSJ 

KSJ: Jméno osoby: Podpis: 

Úspěšně složené zkoušky (pouze v případě, že je to dle směrnice D3 zapotřebí) – 
vyplní předseda zkušební komise 
Měsíc, rok Zkušební komise Výsledek zkoušky Podpis 

zkoušejícího 
Poznámka 

uspěl / neuspěl 

zvýšení kvalifikace

(zaškrtněte požadované)
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