
Tipovačka LIGY BLÁZNŮ na sezónu 2017-2018 
Na popud spoluhráčů z Ligy bláznů, jsem vytvořil „tipovačku“, která bude 

drobným zpestřením samotné třicetikolové fotbalové sezóny. 

 

Pravidla a INFO o tipovačce LIGY BLÁZNŮ 
Po zaslání tipů, bude po prvém kole k dispozici soubor všech tipujících, který zpracuji 

a připravím k náhledu všem ostatním. Základní uzávěrka přihlášek Tipovačky Ligy 

bláznů (dále jen TLB) je s hvizdem výkopu prvního kola, ale není konečná!! Přihlásit 

do TLB se můžete i v průběhu ligy, ale každým úvodním výkopem ztrácíte nárok na 

cenu za již rozehrané kolo. Nejlepší tipéři budou odměněni každé druhé kolo v LB, 

částka za netrefené soutěžní otázky bude převedena do poslední soutěžní otázky 

TLB. 
Vklad do TLB je 300 Kč za osobu a celkovou částku, která se sejde, vydělím dvěma. 

Jedna část vkladu bude použita na 15 soutěžních otázek, druhá část bude použita 

pro 15 nejlepších tipérů a vítězů kola LB (bude se soutěžit každé druhé kolo tj: 

2,4,6,8, atd). Soutěžní poplatek zasílejte na číslo účtu 159112098/0600 a do zprávy 

pro příjemce napište název Vašeho družstva z Ligy bláznů. Pokud budete hrát jen 

TLB a nebudete hrát samotnou Ligu bláznů, napište do zprávy pro příjemce ohledně 

identifikace platby Vaše jméno. 

Počty tipujících a tipy ostatních soutěžících Vám zašlu zpět na email, ze kterého mi 

přijde vyplněný tipovací formulář po rozjezdu prvého ligového kola. Vyplněná 

tipovačka, kterou naleznete níže, se zasílá na adresu liga.blaznu@email.cz. Vaše 

zaslané tipy budou platné po zaplacení účastnického poplatku.  

1  který hráč, vstřelí v lize gól jako první?   

2  který tým jako první nepromění penaltu?   

3  kdo bude po 5. kole na 8. místě tabulky?   

4  který trenér, dostane jako první „padáka“?   

5  kdo bude po 11. kole na chvostu tabulky?   

6  kdo povede po 16. kole ligovou tabulku?   

7  který klub, bude ještě na jaře hrát evropské poháry?   

8  který tým po 21. kole bude remízovým králem?    

9  kdo bude po 27. kole na 5. místě tabulky?   

10  kolik se v lize vystřídá za sezónu celkem trenérů?   

11  kterému týmu se vyhne červená karta?   

12  kdo bude král střelců?   

13  kdo vyhraje titul?   

14  kdo sestoupí? (tipujte jen jeden tým)   

15  který klub vstřelí v lize nejméně gólů?   

PS: Nikdo se asi nebude zlobit a divit, že 10 % z celkové vybrané sumy si 

nárokuji za výdej energie spojenou s Ligou bláznů.  

Děkuji za pochopení, správce soutěže Jirka Marval 


