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Pořadí na startu dle losu při prezentaci. 
Soutěž je bez přetlakového ventilu. 

Soutěž není pojištěna. 

. 

Doplňková soutěž v kýblšpricu o živé sele. 

Pravidla THL, články, video ČT a fotky z minulých ročníků
www.tucapy.cz/sdhwww.tucapy.cz/sdhwww.tucapy.cz/sdhwww.tucapy.cz/sdh....htmhtmhtmhtm    

Jak se k nám dostanete 

☺☺☺ TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST ☺☺☺

 

POZVÁNKA

na V. ročník noční hasičské 
soutěže v požárním útoku s názvem 

 „O putovní pohár obce Tučapy“, 

která se koná v sobotu 19. 7. 2008  
na hlavním fotbalovém hřišti v Tučapech. 

Soutěž je zařazena do Táborské hasičské ligy. 

PrePrePrePrezzzzentace družsteventace družsteventace družsteventace družstev od od od od 19191919::::45454545––––22220000::::45 hodin45 hodin45 hodin45 hodin    
Nástup družstev vNástup družstev vNástup družstev vNástup družstev v    20 : 45 hodin20 : 45 hodin20 : 45 hodin20 : 45 hodin    

Start 
22221111 : 00 hodin : 00 hodin : 00 hodin : 00 hodin    –––– soutěž žen soutěž žen soutěž žen soutěž žen    

± ± ± ± 22 : 00 hodin 22 : 00 hodin 22 : 00 hodin 22 : 00 hodin –––– soutěž mužů soutěž mužů soutěž mužů soutěž mužů    
 

Startovné 200,- Kč

Soutěž bude probíhat dle pravidel Táborské hasičské ligy 
- 1 náhradník povolen – 

- káď se během útoku nedoplňuje – 

muži 3B                 ženy 2B 
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----    Dvě základnyDvě základnyDvě základnyDvě základny    ----        

    ----    Dotekové terčeDotekové terčeDotekové terčeDotekové terče    ----    

----    Časomíra Časomíra Časomíra Časomíra SDH StrmilovSDH StrmilovSDH StrmilovSDH Strmilov    ----    

----    Start a základna na asfaltuStart a základna na asfaltuStart a základna na asfaltuStart a základna na asfaltu    ----    

----    Travnatý povrchTravnatý povrchTravnatý povrchTravnatý povrch    ----    

----    Osvětlená traťOsvětlená traťOsvětlená traťOsvětlená trať    ----    

----    KvKvKvKvalitní alitní alitní alitní ObčerstveníObčerstveníObčerstveníObčerstvení    ----    

----    Zábava až do ránaZábava až do ránaZábava až do ránaZábava až do rána    ----    

---- Možnost přes Možnost přes Možnost přes Možnost přesppppání na zastřešené tribuně nebo ání na zastřešené tribuně nebo ání na zastřešené tribuně nebo ání na zastřešené tribuně nebo 
ve stanech na přilehlé louce ve stanech na přilehlé louce ve stanech na přilehlé louce ve stanech na přilehlé louce ----    

    ----    VideostěnaVideostěnaVideostěnaVideostěna    ----    
za příznivého počasí s přímým přenosem ze soutěže a záznamy z jiných soutěží

V průběhu soutěže a po ní Vás bude bavit  
diskotéka 60. diskotéka 60. diskotéka 60. diskotéka 60. –––– 90. léta.  90. léta.  90. léta.  90. léta.     

 
Soutěž a disko bude uvádět  

DJ Walmark a jeho tým.DJ Walmark a jeho tým.DJ Walmark a jeho tým.DJ Walmark a jeho tým.    

Občerstvení zajištěno u místních sportovců
    

KONTAKTKONTAKTKONTAKTKONTAKT    
Marek Kuttelwascher       Jiří Kubeš 
tel. 773506002              tel. 774810707 
marek@kuttelwascher.cz                               kubes@email.cz

 

 
 
 
 

POHÁRY 
Pro vítěze v obou kategoriích „Putovní pohár obce Tučapy“ 

Za 1. – 3. místo v obou kategoriích za celkové pořadí 
Za 1. – 3. místo v obou kategoriích za okres Tábor 

Nejlepší proudař  
Nejlepší proudařka 

Tučapský šnek – nejhorší platný pokus 

CENY 
živé sele, 2 x sud piva 

spousta dalších hodnotných cen 

Ceny a diplom si odnesou všechna přihlášená družstva.  

Při platbě startovného, má každé družstvo možnost tipnout si 
na tým, který bude mít výsledný čas nejblíže k 21 sekundám. 

Hlavní cena v tipovací soutěži 
► UZENÁ VEPŘOVÁ KÝTA ◄

Po vyhlášení výsledků vylosuje hlavní rozhodčí družstvo, které 
získá další 

► SUD PIVA ◄
a po vyhlášení bude soutěž ukončena ohňostrojem 


