
 

 

 

 
 

 

r. 2013 - 13. ročník  
 

 

Dobrý den, 
 

dovolujeme si Vás pozvat na jednání Podlipanské ligy, které se uskuteční v neděli 24.03.2013 od 

17:00 hod v Hasičské zbrojnici SDH Bulánka (GPS: 49°59'14.848"N, 14°56'5.363"E). 

Pozvánka platí pro dvě osoby.  
 

Program jednání: 
 

- soupis zájemců o účast ve 13. ročníku Podlipanské ligy včetně uvedení kontaktních osob* 
 

- připomínky k návrhu Stanov soutěže Podlipanská ligy pro r. 2013, zpracovaných na základě  

  jednání zástupců zakládajících SDH a Rady Podlipanské ligy o. s. ze dne 10.03.2013 
  

- schválení termínů a pořadatelů soutěží 13. ročníku Podlipanské ligy* 
  

 

 

Upozorňujeme, že Podlipanské ligy se mohou zúčastnit družstva mužů, žen, žáků a přípravky pouze 

těch SDH, která mají na příslušné OSH řádně odevzdané členské příspěvky, Hlášení o činnosti 

sboru, případně i Registrační list mládeže. 
 

Žádáme Vás o nahlášení Vaší (ne)účasti na tomto jednání do 20.03.2013 prostřednictvím e-mailu 

info@podlipanskaliga.cz.  

 

Valná hromada o. s. Podlipanská liga se uskuteční 21. dubna 2013.  

 

V případě dotazů nás kontaktujte. 

 

S přáním hezkého dne  

 

 

za Podlipanskou ligu, o. s. 

Radovan Žyla, v. r., předseda   

L. Voslářová, v. r., místopředseda 
 

 

Příloha: Návrh Stanov Podlipanské ligy, platných pro r. 2013 – změny vyznačeny žlutě 

přehled zamluvených termínů soutěží 

 
* průběžně aktualizováno na webu ligy – www.podlipanskaliga.cz  

mailto:info@podlipanskaliga.cz
http://www.podlipanskaliga.cz/


květen 

    sobota 
 

4.5.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

neděle 
 

5.5.2013   

    sobota 
 

11.5.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

neděle 
 

12.5.2013   

    sobota 
 

18.5.2013 Okresní soutěž v PS 

neděle 
 

19.5.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

    sobota 
 

25.5.2013 Okresní soutěž PLAMEN 

neděle 
 

26.5.2013   

    červen 

    sobota 
 

1.6.2013   

neděle 
 

2.6.2013   

    sobota 
 

8.6.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

neděle 
 

9.6.2013   

    sobota 
 

15.6.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

neděle 
 

16.6.2013   

    sobota 
 

22.6.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

neděle 
 

23.6.2013   

    sobota 
 

29.6.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

neděle 
 

30.6.2013   

    srpen 

    sobota 
 

31.8.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

    září 

    neděle 
 

1.9.2013   

    sobota 
 

7.9.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

neděle 
 

8.9.2013   

    sobota 
 

14.9.2013 TERMÍN ZAMLUVEN – NOČNÍ SOUTĚŽ 

neděle 
 

15.9.2013   

    sobota 
 

21.9.2013 TERMÍN ZAMLUVEN 

neděle 
 

22.9.2013   

    sobota 
 

28.9.2013  Poslední sání - Pňov 

neděle 
 

29.9.2013   

    říjen 

    sobota 
 

19.10.2013 Hasičský ples Podlipanské ligy 

neděle 
 

20.10.2013   

 


