
Výsledek ankety k PHL 

Byla oslovena ta družstva, která se z větší poloviny (alespoň 4 soutěží) zúčastnila PHL 2014.  

 

Otázka ANO NE 

Chceme počítat všechny zařazené pohárové soutěže do celkového pořadí? 9 11 

Vyhovuje nám současný systém, kdy se počítá pět nejlepších výsledků? 9 11 

Chceme rozšířit PHL o další pohárové soutěže? 8 12 

Chceme sjednotit čas zahájení jednotlivých pohárových soutěží? 18 2 

Chceme jiný bodový systém? 0 20 

 

Poznámky družstev: 

1) Lepší a aktuálnější informovanost prostřednictvím internetových stránek. 

Udělat jinak organizaci  - dlouhé čekání na zahájení u dětí – někdy velké časové 

prodlevy – děti musí dlouho čekat. Umožnit používání sportovní obuvi – tretry.  

Používání časomíry a terčů v soutěži dětí nikoliv plechovky (Jáma MH st.+ml. ) 

2) Dodržování propozic. Při travnatém povrchu položit koberec kolem a pod káď a 

základny. Při jakékoliv změně včasná informace všem týmům (Vitějovice A + děti) 

3) Sjednotit začátek na 14 h. a odstartovat první pokus max.do 20 min. (St.Pt ženy) 

4) Další soutěž např. v Budilově, soutěže blíže Netolicím ( Hradiště ). Pokud člen SDH 

na soutěži nemá své družstvo, může být půjčený společně s dalším členem, který 

soutěží ( např. Prachatice 5 členů, 1 půjčený z Hradiště a 1 z Prahy /Praha na soutěži 

vůbec nesoutěží/) →smíšené družstvo z 1 okrsku – např. 5 z Hradiště a 2 z Podeřiště 

( Podeřiště nemají ženský tým ) (Hradiště ženy ) 

5) Započítávat 6 soutěží, kontrola materiálu chybí, zrušit jednotné proudnice, sjednotit 

začátky soutěží na 14 h. ( Oseky muži ) 

6) K první otázce: Chceme škrtnout pouze jeden nejhorší čas ! ( Těšovice muži ) 

7) Menší kontrola průkazek. Používat kádě schváleného typu z důvodu bezpečnosti 

( Šipoun muži ). 

8) Začátky soutěží od 13 h. ( Podeřiště muži ) 

9) Ke druhé otázce, rozšířit ano jedině o Budilov. Menší buzerace při kontrole průkazů  

( Budilov C muži ) 

 

Neodpověděli tyto družstva: MUŽI – Čkyně, Zdenice; ŽENY – Vlachovo Březí B, Šumavské 

Hoštice; MH – starší - Čkyně 

 

 


