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I.  ROČNÍK 
Muži z 22 
1. místo  Nová Včelnice   19,69s   
2. místo  Okrouhlá Radouň  20,52s 
3. místo  Zhoř u Tábora  22,06s 
Ženy ze 4 
1. místo  Chotěmice   26,92s 
2. místo  Dvorce   29,45s 
3. místo  Tučapy   75,51s 
 
II.  ROČNÍK 
Muži z 25 
1.  místo  Strmilov   19,64s 
2.  místo  Sedlatice   20,23s 
3.  místo  Nová Včelnice A  20,89s 
Ženy z 5 
1.  místo  Tučapy   21,62s 
2.  místo  Dvorce   29,32s 
3.  místo  Chrbonín   32,92s 

  
III.  ROČNÍK 
Muži z 37 
1.  místo  Žďár   18,14s 
2.  místo  Sedlatice   19,04s 
3.  místo  Český Rudolec  19,72s 
Ženy z 8 
1.  místo  Chotěmice   20,95s 
2.  místo  Dvorce   21,33s 
3.  místo  Zhoř u Tábora  24,34s 
 
IV.  ROČNÍK 
Muži z 49 
1.  místo  Žďár  18,13s (LP17,44) 
2.  místo  Dolní Němčice 18,59s (PP17,84) 
3.  místo  Dvorce  18,74s (LP18,69) 
Ženy z 15 
1.  místo  Chotěmice   22,73s 
2.  místo  Nová Včelnice  23,14s 
3.  místo  Tučapy   23,57s 
V.    ROČNÍK 
Muži z 48 
1.  místo  Sedlatice  17,59s (PP17,13) 
2.  místo  Tučapy A  18,54s (LP18,07) 
3.  místo  Markvarec  19,44s(LP18,53) 
Ženy z 15 
1.  místo  Dvorce B   19,85s 
2.  místo  Košice    20,53s 
3.  místo  Zárybničná Lhota   27,59s 

 
VI.    ROČNÍK - 2009 
Muži z 37 
1.  místo  Sedlatice  17,29s (LP17,07) 
2.  místo  Chotěmice  17,87s (LP17,49) 
3.  místo  Žďár  18,19s(LP18,15) 

Ženy z 13 
1.  místo  Kamenice n.Lipou  19,95s 
2.  místo  Nová Včelnice  19,99s 
3.  místo  Mydlovary   20,51s 
 
VII.    ROČNÍK - 2010 
Muži z 41 
1.  místo  Žďár  18,99s (PP17,65) 
2.  místo  Sedlatice  18,20s (PP16,43) 
3.  místo  Chotěmice  18,78s (PP18,49) 
Ženy z 16 
1.  místo  Dvorce  18,70s (PP17,66) 
2.  místo  Chotěmice  19,34s (PP17,64) 
3.  místo  Chrbonín   19,37s (PP19,26) 

 
V průběhu soutěže bude probíhat také 

doplňková soutěž v motání hadic na čas živé sele. 
 

Soutěž bude hodnocena jako jeden celek, zvlášť 
bude hodnocena pouze kategorie PS 12 bez úprav, a 

to pouze 1. – 3. místo M-Ž. Do této kategorie je 
nutné se předem přihlásit na přihlášce před 
začátkem soutěže, později to není možné. 

 

Pravidla THL, články, video ČT a fotky 
z minulých ročníků 

www.twww.twww.twww.tucapy.cz/sdhucapy.cz/sdhucapy.cz/sdhucapy.cz/sdh    
Jak se k nám dostanete 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

POZVÁNKA  
na VIII. ro čník noční hasičské soutěže 

v požárním útoku s názvem 
 

 „O putovní pohár obce Tučapy“ , 
 

I. ročník memoriálu  
Jaromíra Kuttelwaschera 

 

 
která se koná v sobotu  

2.7. 2011  
na hlavním fotbalovém hřišti 

v Tučapech. 
Soutěž je zařazena do Táborské hasičské ligy. 
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Soutěž bude probíhat dle pravidel 
Táborské hasičské ligy 

 - 1 náhradník povolen – 
- 2 náhradníci pouze o ceny, bez bodů - 

- káď se během útoku nedoplňuje – 
 

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

Soutěž není pojištěna. 
 

Prezentace družstevPrezentace družstevPrezentace družstevPrezentace družstev od od od od 
18:45–19:45 hodin    

    

Nástup družstevNástup družstevNástup družstevNástup družstev    
 v 19 : 45 hodin 

 

StartStartStartStart    
±20 : 00 hod – soutěž žen 
±21 : 00 hod - soutěž mužů 

 

Startovné 200,- Kč 
 

 
Vyhlášené kategorieVyhlášené kategorieVyhlášené kategorieVyhlášené kategorie    

    

muži 3B   ***   ženy 2B 
 

HadiceHadiceHadiceHadice    
"C42" -   plošná šířka min. 65 mm.  
"B65" - plošná šířka min. 100 mm 

délka 20 m v toleranci 1m. 
 

VVVV    kategorii PS 12 bez úpravkategorii PS 12 bez úpravkategorii PS 12 bez úpravkategorii PS 12 bez úprav    
Zvlášť se vyhodnocují pouze první tři místa M+Ž 

 

"C52" -   plošná šířka min. 79 mm.  
"B75" - plošná šířka min. 113 mm 

délka 20 m v toleranci 1m. 

Občerstvení zajištěno  
u místních sportovců    

Co nabízímeCo nabízímeCo nabízímeCo nabízíme    

----    Dvě základny -  

 - Dotekové terče - 

- Časomíra SDH Strmilov - 

- Start a základna na asfaltu - 

- Rovný travnatý povrch - 

- Osvětlená trať - 

- Kvalitní Občerstvení - 

- Zábava až do rána - 

- Možnost přespání na zastřešené 
tribuně nebo ve stanech na 

přilehlé louce – 

- Videostěna – 
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 týmDJ Walmark a jeho týmDJ Walmark a jeho týmDJ Walmark a jeho tým  
 

 

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

 
Za 1.-5. místo M + Ž za celkové pořadí 

 
Za 1. – 3. místo M + Ž v kategorii PS 12 

bez úprav 
 

Nejlepší proudař 
 

Nejlepší proudařka 
 

Tučapský šnek – nejhorší platný pokus (v limitu) 

CENYCENYCENYCENY    
živé sele, 2 x sud pivaživé sele, 2 x sud pivaživé sele, 2 x sud pivaživé sele, 2 x sud piva    

spousta dalších hodnotných censpousta dalších hodnotných censpousta dalších hodnotných censpousta dalších hodnotných cen    
 
 

Ceny a diplom si odnesou Ceny a diplom si odnesou Ceny a diplom si odnesou Ceny a diplom si odnesou 
všechna přihlášená družstva. všechna přihlášená družstva. všechna přihlášená družstva. 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 soutěžiHlavní cena v tipovací soutěžiHlavní cena v tipovací soutěžiHlavní cena v tipovací soutěži    

► UZENÁ VEPŘOVÁ KÝTA ◄ 
 
 

Po vyhlášení výsledků vylosuje Po vyhlášení výsledků vylosuje Po vyhlášení výsledků vylosuje Po vyhlášení výsledků vylosuje 
hlavní rozhodčí družstvo, které hlavní rozhodčí družstvo, které hlavní rozhodčí družstvo, které hlavní rozhodčí družstvo, které 

získá dalšízíská dalšízíská dalšízíská další    

► SUD PIVA ◄ 
 

a po vyhlášení bude soutěž a po vyhlášení bude soutěž a po vyhlášení bude soutěž a po vyhlášení bude soutěž 
zazazazakončena ohňostkončena ohňostkončena ohňostkončena ohňostrojemrojemrojemrojem    

 

PRÉMIE 1000,- ZA POKOŘENÍ REKORDU 

DRÁHY V MUŽSKÉ KATEGORII 

(17,29s) 
 

 

KONTAKTY 
Jiří Kubeš  -    tel. 774810707 

kubes@email.cz 
Marek Kuttelwascher - tel. 773506002 

marek@kuttelwascher.cz 


