
 

 

PŘIHLÁŠKA DO SOUT ĚŽE TÁBORSKÉ HASI ČSKÉ LIGY  

Soutěž : .................O putovní pohár obce Tučapy.......... Datum konání..............27.6.2015................ 

Přihlašujeme družstvo: .......................................................................................................... 
 

V kategorii:    Muži    Ženy 
 

Pokud máte stroj PS 12 bez úprav a široké hadice, tak máte možnost se přihlásit do kategorie PS 12     
(pouze muži) 

Okres : .............................................................................................. 

Upozornění :  soutěž není  pojištěna pokud pořadatel neuvede jinak. 

Čestné prohlášení: Svým níže uvedeným podpisem závazně prohlašuji a stvrzuji, že jsem byl seznámen s pravidly 
Táborské 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. 
� Povoleno je půjčení jednoho závodníka z jiného družstva, kolonka „zapůjčen z družstva“ – počítá se do THL a do 
celkového pořadí. 
� Povoleno je půjčení dvou závodníků z jiných družstev, kolonka „zapůjčen z družstva“ – nepočítá se do THL, ale do 
celkového hodnocení soutěže ano (tzn. obdrží ceny, bez bodů do THL) 
� Povoleno je půjčení více jak dvou závodníků z jiných družstev, kolonka „zapůjčen z družstva“ – nepočítá se do THL 
ani do celkového pořadí (tzn. mimo soutěž). 
 
1. Koš  –    

jméno a příjmení .............................................................................. podpis ......................................... 
zapůjčen z družstva:            Přezdívka : 

 
2. Nabírání  –   

jméno a příjmení ..............................................................................  Podpis ......................................... 
zapůjčen z družstva:           Přezdívka : 
 

3. Stroj  –    
jméno a příjmení ..............................................................................  Podpis ......................................... 
zapůjčen z družstva:            Přezdívka : 
 

4. Béčka  –    
jméno a příjmení ..............................................................................  Podpis ......................................... 
zapůjčen z družstva:            Přezdívka : 
 

5. Rozdělovač  –   
jméno a příjmení ..............................................................................  Podpis ......................................... 
zapůjčen z družstva:            Přezdívka : 
 

6. Pravý proud  –   
jméno a příjmení ..............................................................................  Podpis ......................................... 
zapůjčen z družstva:            Přezdívka : 
 

7. Levý proud  –  
jméno a příjmení ..............................................................................  Podpis ......................................... 
zapůjčen z družstva:            Přezdívka : 

 

Vedoucí družstva …………………………........……… Podpis ..................................…………. 
!!!! OTO Č !!!! 



 

 

Při platbě startovného, má každé družstvo možnost si vsadit na tým (muži – 
ženy), který bude mít výsledný čas nejblíže k 21 s.  

Hlavní cena uzená vep řová plec (kýta).  
Váš tip na družstvo ( !!! přesně označit např. Tučapy A – muži !!! ) 

 
  ……………………………..................……………………………………… 

Pokud toto družstvo nikdo netipne tak vyhrává ten kdo tipnul to družstvo, které se k 21s nejvíce 
přiblížilo. V případě shody rozhodne los při vyhlášení 

          
Podpis .................................................. 

 

Naše nej časy 
Na 3B úzké/široké …………………….  Na 2B úzké/široké  ...............…………………..
  
Nej čas v letošní sezóně : trať (2B, 3B) ………hadice : (š, ú) ........……kde : .................... 
 
Byly jste dneska někde na soutěži ?? ............................liga.............. a výsledek ................. 
  

Zajímavosti družstva 
 

Kterou ligu navštěvujete ……………………………Maskot týmu .................…………… 
Kdo Vám stavěl mašinu ................................ Obsah mašiny ............................................... 
Proč jste přijeli do Tučap a po kolikáté 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Váš nej čas a umístění v Tučapech 
……………………………………………………………………………………………… 
Prosíme vyplňte nám to trošku čitelně. Díky moderátoři. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
   

  a mnoho dalších, děkujeme 


