
 

Sbor dobrovolných hasičů v Nekmíři si Vás dovoluje pozvat na oslavy 

110. výročí založení hasičského sboru v Nekmíři 

Při této příležitosti ve svém 7. ročníku proběhne  

memoriál Jaroslava Pangráce a Ladislava Tyce 

v požárním útoku družstev 

KATEGORIE SOUTĚŽE 

• Muži 

• Ženy 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

23. července 2022, fotbalové hřiště v Nekmíři 

PROGRAM 

 do 12:45 příjezd a registrace družstev 

 12:45  slavnostní nástup a rozlosování soutěže 

 13:00  zahájení hasičské soutěže 

 20:00  večerní zábava 

STARTOVNÉ 

Za každé družstvo dospělých 100,- Kč. 

PRAVIDLA SOUTĚŽÍ 

• Dospělí 

 Sací vedení ke stroji musí být sešroubováno před ponořením do vody (nelze nabírat). 

 Káď s vodou nebude při provedení útoku dopouštěna. 

 Hadice budu v kotoučích na základně, musí být odneseny do místa předpokládaného 

použití, rozhozeny a spojeny (hadice nelze spojit na základně a táhnout). 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na zařazení tajné disciplíny do požárního útoku. 

 



TECHNIKA 

 Vlastní motorová stříkačka PPS 12, schváleného a předepsaného typu 

 2ks savce délky 2,5 m nebo 4ks savce délky 1,6 m spojené po dvou, průměru min. 110 mm 

 Hadice 2 ks B (75 mm), 4 ks C (52 mm), délky min. 19 m 

 Sací koš se zpětnou klapkou, rozdělovač s funkčními kohouty a 2ks proudnice 

ÚSTROJ 

 Muži – pracovní stejnokroj, Ženy – pracovní stejnokroj nebo jednotný sportovní oděv. 

 Obuv pracovní nebo sportovní jednotná u celého družstva. 

 Opasek lehký nebo těžký jednotný u celého družstva. 

 Ochranná přilba schváleného typu. 

Za použitý materiál a techniku při provádění požárního útoku družstva plně zodpovídá jeho vysílající 

organizace. Pořadatel si vyhrazuje možnost případných změn. Protesty nebudou přijímány. Soutěž 

není samostatně pojištěna. 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K OSLAVÁM 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU 

Hasičské odpoledne bude doplněno o řadu ukázek: 

 Historické hasičské techniky 

 Zásahová jednotky SDH Nekmíř při požáru 

 Činnost a vybavení HZS Košutka 

 Kynologická ukázka 

 Představení nových nejmenších hasičů Soptíků z Nekmíře 

 Pro děti bude zdarma k dispozici skákací hrad a dětský koutek 

 

Po celou dobu konání akce je zajištěno občerstvení. 

Celé odpoledne živá hudba a následně od 20:00 večerní taneční zábavu s kapelou Amati Band.  

 

Za pořadatele Vás srdečně zvou 

 Jindřich Tyc Jan Hanzlík 
 Starosta SDH Nekmíř Velitel SDH Nekmíř 

 


