
Sbor dobrovolných hasičů Nepomuky 

Vás srdečně zve na 

VIII. ročník hasičské soutěže v požárním útoku 

NEPOMUCKÝ POHÁR 
Soutěž je zařazena do Východočeské hasičské ligy a do Velké ceny 

ústeckoorlicka 

 

soutěž se koná v sobotu 19. června 2021 

Kategorie: muži – ženy, bez rozdílu věku 

Místo konání: areál „pod poldrem“ Nepomuky 

Startovné: 250 Kč – Velká cena ústeckoorlicka 

 250 Kč – Východočeská hasičská liga 

 350 Kč – obě ligy 

Povrch tratě: travnatý, základny ze zámkové dlažby, travnatý náběh 

Pravidla soutěže: požární útok dle pravidel VČHL 2020 a Směrnice hasičských 

soutěží 

- muži 3 hadice B, ženy 2 hadice B 

- hadice B 65 plošná šíře 100 mm, C 42 plošná šíře 65 mm 

- bez použití přetlakového ventilu 

- měření času – elektronická časomíra  

- terče sklopné 

- běží se dva pokusy na dvou základnách, započítává se 

rychlejší dosažený čas 

Program: 8:00 – 9:30 - prezentace 

 9:40 - nástup 

 10:00 – start prvního družstva v pořadí muži, ženy 

Kontakt: Lukáš Lešikar tel.: 773 651 311 

  email: lesikar.lukas@gmail.com 

 

Rezervace startovních pořadí na vchl.firesport.eu od 09.06.2021 od 20 hod. 

mailto:lesikar.lukas@gmail.com


Akce se koná za podmínek stanovených pro aktuální stav ke 

COVID opatřením. Podmínky pro účast na hromadných akcích: 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo  

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem (provedené a potvrzené laboratoří, potvrzení o provedení od 

zaměstnavatele, čestné prohlášení o podstoupení testu ve škole)  

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným 

subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který 

je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy 

onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 

internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o 

očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který 

potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:  

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 

nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo  

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 

14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo  

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 

antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 

SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.  

Každý účastník se prokáže některým z následujících dokumentů i v elektronické podobě:  

• potvrzením o očkování nebo certifikátem,  

• potvrzením o prodělaném onemocnění,  

• potvrzením o testování od zaměstnavatele,  

• čestné prohlášení o provedeném testování - odevzdává se!  

Do přihlášky bude doplněno telefonní číslo každého účastníka závodů pro případné trasování. 

 

➢ Všechny přítomné osoby budou splňovat aktuální mimořádná 

opatření a po celou dobu akce použijí ochranný prostředek dýchacích cest 

– respirátor nebo obdobný prostředek splňující všechny technické 

podmínky.  

➢ Prodej občerstvení bude pouze z výdejního okénka v nezbytně nutných 

případech pro potřeby nezbytného občerstvení, konzumace je povolena 

min. 10 m od výdejního okénka dle platných mimořádných opatření. 

➢ Všechna družstva si zajistí vlastní stánek i posezení, které budou umístěny 

v areálu tak, aby byly odděleně od ostatních družstev (min. 2 m). 

➢ Změny mimořádných opatření vydávaných Ministerstvem zdravotnictví a 

Vládou ČR budou respektovány.  
 

 

 



Sponzoři VČHL 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky předchozích ročníků Nepomuckého poháru: 

Muži: 

I. ročník – 31.08.2014 

1. Letohrad - Kunčice B 
16:91s 

2. Letohrad - Kunčice C 
17:11s 

3. Letohrad - Orlice 
17:33s 

II. ročník – 18.07.2015 

1. Letohrad - Kunčice B 
17:20s 

2. Lukavice A 
17:91s 

3. Bystřec B 
18:08s 

III. ročník – 02.07.2016 

1. Letohrad – Orlice A 
16:69s 

2. Letohrad - Kunčice B 
16:81s 

3. Letohrad - Kunčice C 
16:93s 

IV. ročník – 25.06.2017 

1. Renmotor Jinolice 
16:17s 

2. Letohrad - Kunčice B 
16:81s 

3. Myštěves 
17:14s 

V. ročník – 01.07.2018 

1. Renmotor Jinolice  
16:16s 

2. Pšánky 
16:53s 

3. Letohrad – Orlice B 
17:03s 

VI. ročník – 30.06.2019 

1. Renmotor Jinolice  
15:89s* 

2. Bašnice 
15:93s 

3. Letohrad - Jeleni 
16:02s 

VII. ročník – 05.09.2020 

1. Letohrad – Kunčice D  
17:90s 

2. Bystřec 
17:99s 

3. Česká Rybná 
18:47s 

* rekord dráhy 

Ženy: 

I. ročník – 31.08.2014 

1. Letohrad - Orlice 
17:64s 

2. Letohrad – Kunčice 
17:71s 

3. Dolní Třešňovec 
18:28s 

II. ročník – 18.07.2015 

1. Česká Rybná 
18:34s 

2. Nepomuky 
18:43s 

3. Letohrad - Červená 
18:47s 

III. ročník – 02.07.2016 

1. Letohrad - Orlice 
17:32s 

2. Nepomuky 
17:74s 

3. Česká Rybná 
18:11s 

IV. ročník – 25.06.2017 

1. Krásná Ves 
16:99s 

2. Letohrad - Orlice 
17:05s 

3. Dolní Přím 
17:17s 

V. ročník – 01.07.2018 

1. Košťálov  
16:63s 

2. Myštěves 
16:66s 

3. Letohrad - Orlice 
17:04s 

VI. ročník – 30.06.2019 

1. Renmotor Jinolice  
16:19s* 

2. Letohrad - Orlice 
16:59s 

3. Myštěves/Nepomuky 
16:66s 

VII. ročník – 05.09.2020 

1. Horní Třešňovec  
18:08s 

2. Letohrad – Kunčice C 
18:17s 

3. Dolní Dobrouč 
18:84s 

* rekord dráhy 

 


