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SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ 
USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ 

 
I. Složení organizačního štábu mistrovství 

 
Ředitel mistrovství plk. Ing. Leoš TRŽIL, 
 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
  
Výkonný ředitel mistrovství plk. Mgr. Ing. Miloslav MACHÁT,  
 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
 
Hlavní rozhodčí delegován Českou jezdeckou federací,  
 
Rozhodčí  kpt. Ing. Dana KUŘITKOVÁ, 

ředitelství služby pořádkové policie Policejního 
prezidia České republiky, 

 
Technický delegát  plk. Mgr. Petr KOUTNÝ, 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
 
 plk. Ing. Jindřich RYBKA BA., 
 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
 

kpt. JUDr. Stanislav HRDLIČKA,  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 

 
kpt. Ing. Hana JANDEKOVÁ,  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
 
kpt. Mgr. Vladimír HORA,  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 

 
ppor. Libor BLAŽEK,  
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
 
Ing. Karel POSPÍŠIL, 
ředitelství služby pořádkové policie Policejního 
prezidia České republiky, 
 
 

Lékařské zabezpečení Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra,  
 
Veterinární zabezpečení       MVDr. Kiril KONSTANTINOV, 

správa logistického zabezpečení Policejního 
prezidia České republiky, 

 
Zástupce Unie tělovýchovných  Ing. Jan RADOBERSKÝ. 
organizací Policie České republiky    
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II. Všeobecná ustanovení mistrovství 
 

Čl. 1 
Organizace mistrovství 

(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají 
a) Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále jen „pořadatel“),  
b) Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, 
c) odbor služební kynologie a hipologie ředitelství služby pořádkové policie 

Policejního prezidia České republiky, 
d) OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA,  
e) Unie tělovýchovných organizací Policie České Republiky, sportovní svaz policistů 

a hasičů, z.s., 
f) Sportovní klub policie Kometa Brno z.s., 
g) Městská policie Brno.  

(2) Místem konání mistrovství je jezdecký areál Panská Lícha – Brno.  

(3) Mistrovství se koná ve dnech 26. - 27. května 2017.  
(4) Informace k mistrovství poskytují  
ppor. Libor Blažek    tel. 724 273 073  
Ing. Jan Radoberský             tel. 603 431 286.  

       
Čl. 2 

Přihlášky 
(1) Přihlášky se zasílají 

a) poštou na adresu: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 
  Odbor služby pořádkové policie 
  Kounicova 24, 611 00 Brno,  

b) e-mailem na adresu: krpb.ospp.podatelna@pcr.cz  

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je dne 15. dubna 2017. 
 

Čl. 3 
Ústroj soutěžících 

Soutěžící startují ve služebním stejnokroji. 
 

Čl. 4 
Prezence 

 (1) Prezence proběhne dne 26. května 2017 v době od 10.00 do 12.00 hodin 
v jezdeckém areálu. 
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(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni  
a)  prokázat se průkazem  

1. příslušníka policie,  
2. strážníka městské policie nebo 
3 příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru,  

b)  prokázat potvrzením, že kůň je v majetku  
1. policie nebo sportovního klubu policie, 
2. městské policie (obce) nebo  
3. zahraničního policejního sboru. 
 

(3) Vedoucí transportu předloží před vyložením koně průkazy koně uznané 
Státní veterinární správou České republiky nebo příslušné veterinární osvědčení pro 
přesun. 

(4) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci 2 a 3 nebude 
soutěžícímu umožněn start.  

Čl. 5 
Stravování, ubytování a doprava 

 
(1) Stravování soutěžících (vyjma hostů) a členů organizačního štábu 

mistrovství (vyjma příslušníků a zaměstnanců s místem služebního a pracovního 
působiště v Brně) je zajištěno, hradí OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA 
VNITRA a SKP Kometa Brno počínaje obědem dne 25. května 2017 a konče snídaní 
dne 28. května 2017. 

 
(2)  Stravování ostatních členů organizačního štábu a hostů zajišťuje pořadatel 

a SKP Kometa Brno. 
 
(3) Ubytování soutěžících a členů organizačního štábu mistrovství zajišťuje 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a SKP Kometa Brno. Náklady 
spojené s ubytování v ubytovacím zařízení jezdeckého areálu hradí SKP Kometa 
Brno. 

 
(4)  Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající pracoviště soutěžícího. 

 
Čl. 6 

Ustájení a krmivo pro koně 
 

(1)  Ustájení koní v mobilních boxech je zajištěno a hrazeno pořadatelem.  
 

(2)  Krmnou dávku pro koně zajišťuje vysílající útvar, ostatní (seno, pitná voda, 
stelivo – sláma) zajišťuje pořadatel. 
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ROZPIS A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ 
 

I. Rozpis mistrovství 
 
26. května 2017 do 12.00 hod. příjezd soutěžících a koní do jezdeckého areálu, 
   prezence, 
 od 14.00 hod. informační schůzka vedoucích ekip, 
 od 15.30 hod. propagační akce „Jízda městem Brnem“, 
 
27. května 2017  10.00 hod. slavnostní nástup soutěžících, 
  10.15 hod. soutěž č. 1, 
  13.30 hod. soutěž č. 2, 
  16.00 hod. dekorování a slavnostní ukončení mistrovství, 
  16.30 hod. dobrovolná soutěž ve skoku mohutnosti, 
 
28. května 2017   odjezd účastníků. 

 
II. Pravidla mistrovství 

 
Čl. 1 

Kategorie 
Kategorie je společná bez věkového omezení a pohlaví. 

 
Čl. 2 

Disciplíny 
(1)  Soutěž č. 1 – skokové derby – crossová jízda, ve které je zařazeno 

10 přírodních překážek, výška překážek do 90 cm, šířka překážek do 100 cm 
a 6 parkurových překážek, výška a šířka překážek do 100cm. Délka tratě do 1500m 
 
 (2)  Soutěž č. 2 - policejní parkúr, který se skládá z 12 cviků   
a)   práce s obuškem (srážení předmětů) – je součástí více cviků a točných bodů 

v trase, 
b) přechod nestandardního povrchu s předměty,  
c) přechod přes plachtu, 
d) bourání stěny, 
e) práce s obuškem (napichování kroužků), 
f) skok přes lavičku, 
g) přenášení břemene, 
h) snížený podhled se zavěšenými předměty, 
i) přechod přes lávku, 
j) skok přes oheň (ohnivá brána) 
k) střelba na terče  
l) vytlačování. 
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Čl. 3 
Závodní a tréninkové prostory 

(1)  Kolbiště je pískové. 
 

(2)  Crossová dráha je travnatá. 
 

(3)  Opracoviště je pískové. 
 

Čl. 4 
Hodnocení 

(1)  Soutěže uvedené v čl. 10 budou vyhodnoceny samostatně a body se 
budou započítávat do celkového hodnocení. 

 
(2)  Vítězem mistrovství se stane soutěžící s nejnižším počtem trestných bodů 

ve všech soutěžích. 
 

(3)  Mistrem Policie České republiky bude vyhlášen příslušník policie ČR 
s nejnižším počtem trestných bodů ve všech soutěžích.  

 
(4)  Hodnocení skokového derby 

a) první neposlušnost na překážkách 5 trestných bodů, druhá neposlušnost 10 
trestných bodů, třetí neposlušnost vylučuje ze soutěže č. 1 a soutěžící pokračuje 
v soutěži č. 2,  

b) porušení výšky nebo šířky překážky 5 trestných bodů,  
c) překročení stanoveného času o jednu sekundu 1 trestný bod. 

 (5) Hodnocení jednotlivých cviků policejního parkúru  
a)   práce s obuškem (srážení předmětů) – je součástí více cviků a točných bodů v 

trase, 
 1. každá nesražená PET lahev       5 trestných bodů 

2. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  
b)   přechod nestandardního povrchu s předměty, 
  1. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  
c)   přechod přes plachtu, 

1. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  
d)   bourání stěny, 

1. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  
e)   práce s obuškem (napichování kroužků), 

1. každý nesundaný kroužek       5 trestných bodů 
2. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  

f)   skok přes lavičku, 
1. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  

g)   přenášení břemene, 
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1. úmyslné odhození      30 trestných bodů 
 2. upadnutí barelu         5 trestných bodů 
h)  snížený podhled se zavěšenými předměty, 

1. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  
i)   přechod přes lávku, 

1. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  
j)   skok přes oheň (ohnivá brána) 

1. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  
k)   střelba na terče, 

1. každý nesestřelený terč          5 trestných bodů  
2. nesestřelení žádného terče     15 trestných bodů 

l) vytlačování 
1. neabsolvování překážky      30 trestných bodů  
 
(6)  První neposlušnost je hodnocena 5 trestnými body. Druhá neposlušnost je 

hodnocena 10 trestnými body. Po třetí neposlušnosti (neabsolvování překážky) 
pokračuje jezdec s 30 trestnými body na další cvik. 

 
(7)  Za překročení stanoveného času je jezdci přidělen 1 trestný bod za 

každou i započatou sekundu. 
 
(8)  Správné absolvování cviku je projetí praporky (červená – bílá).  
 
(9)  Všechny PET lahve musí být sraženy pouze obuškem. 

 
Čl. 5 

Protesty 

(1)  Protest během soutěže může být podán ze strany soutěžících pouze 
prostřednictvím vedoucího družstva. O podaném protestu rozhoduje odvolací 
komise, jejímž předsedou je hlavní rozhodčí. Členy komise jsou: 
a) zástupce ředitele soutěže,  
b) zástupce jezdců, kterého si zvolí před zahájením soutěže.  

(2)  Protest lze podat pouze písemně do jedné hodiny po ukončení discipliny, 
která je předmětem protestu. Protest se podává k rukám hlavního rozhodčího. 

(3)  Protest může být podán pouze z formálních důvodů nebo proti porušení 
pravidel soutěže. Proti bodovému výroku rozhodčího není protest přípustný. 

(4)  Proti rozhodnutí odvolací komise se již žádný protest nepřipouští. 
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Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

(1)  Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny v rozpisu 
soutěží.  

 
(2)  Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě 

před zahájením soutěží. 
 
 (3)  Soutěžící jsou povinni se řídit pokyny organizačního štábu mistrovství. 
 
 


