II. Všeobecná ustanovení
Čl. 1
Organizace mistrovství
(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají
a)Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,
b)Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy,
c) Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a
hasičů, z. s.,
d)Sportovní klub policie potápěči Hradec Králové, z. s.
(2) Mistrovství se uskuteční ve dnech 6. až 8. června 2018 ve sportovním
areálu TJ Slavia Hradec Králové.
(3) Informace k mistrovství poskytuje kpt. Jana Soukupová, tel. 974 521 204,
mobil: 601 387 556, e-mail: jana.soukupova@pcr.cz.
Čl. 2
Soutěžící a vedoucí výpravy
(1) Mistrovství se může zúčastnit jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen
a) z každého krajského ředitelství policie,
b)společné družstvo útvarů policie s celostátní působností a organizačních článků
Policejního prezídia České republiky,
c)
útvarů Ministerstva vnitra.
(2) Družstvo mužů může být v případě nízkého počtu soutěžících doplněno
ženami (maximálně 2 na hřišti). Ženy zařazené na soupisce tohoto družstva však
nemohou zároveň startovat v samostatné soutěži družstev žen.
(3) Soutěžící reprezentují na mistrovství útvar, ve kterém jsou služebně
zařazeni. Vytváření jiných společných družstev než jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 se
nepřipouští.
(4) Výpravu tvoří maximálně 22 osob, z toho maximálně 10 soutěžících v
družstvu, 1 vedoucí družstva a 1 řidič.
(5) Vedoucí výpravy
a)
se účastní porady s organizačním štábem,
b)zodpovídá za kázeň soutěžících.
Čl. 3
Přihláška a soupiska
(1) P ř i h l á š k a a s o u p i s k a s e z a s í l a j í e - m a i l e m n a a d r e s u
jana.soukupova@pcr.cz (viz příloha č. 3 a č. 4)
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je dne 15. dubna 2018.
(3) Termín uzavření příjmu soupisek je dne 21. května 2018.

Čl. 4
Losování
Losování provede Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
po obdržení přihlášek.
Čl. 5
Prezence
(1) Prezence proběhne dne 6. června 2018 od 10:00 hodin do 12:00 hodin
v místě konání mistrovství.
(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni prokázat se služebním průkazem
příslušníka policie respektive Ministerstva vnitra nebo zaměstnance policie
respektive Ministerstva vnitra.
(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci 2 nebude
soutěžícímu umožněn start.
Čl. 6
Ubytování, stravování a doprava
(1) Ubytování ve dnech 6. - 8. června 2018 je zajištěno ve vzdělávacím
zařízení Pardubice v Opatovicích nad Labem, GPS 50°07´23.829´´N, 15°47´19.979
´´E. Ubytování bude hrazeno bezplatným převodem na základě předložených
seznamů ubytovaných policistů.
(2) Stravování účastníků mistrovství začíná dne 6. června 2018 obědem a
končí dne 8. června 2018 snídaní. Stravování zajišťuje Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje a je hrazeno Sportovním klubem policie potápěči Hradec
Králové, z.s.
(3) Dopravu do místa konání mistrovství a zpět zajišťuje vysílající útvar.

HARMONOGRAM A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ
I. Harmonogram
6. června 2018
08:00 příjezd členů organizačního štábu,
příprava
sportovišť,
10:00 až 11:00
příjezd družstev do místa ubytování,
vzdálené výpravy mohou přijet přímo do
sportovního areálu, ubytování se uskuteční
později,
10:00 až 12:00
prezence ve sportovním areálu,
11:30 až 12:30
oběd
12.30
nástup, zahájení mistrovství,
13:00 až 19:00
zahájení utkání ve skupinách,
19:00 až 20:30
večeře
7. června 2018
07:00 až 08:00
snídaně v místě ubytování,
09:00 až 17.00
druhý hrací den mistrovství,
oběd zajištěn v průběhu mistrovství,
18:00
večeře
19:00
slavnostní vyhlášení výsledků v místě
ubytování,
8. června 2018
08:00
snídaně, odjezd výprav.
II. Pravidla
Čl. 1
Předpis
Hraje se podle platných mezinárodních pravidel FIBV (bez podavačů míčů)
a za splnění podmínek stanovených rozpisem a pravidly mistrovství.
Čl. 2
Hrací systém
Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev a zaslán
vedoucím družstev.
Čl. 3
Hrací povrch
Venkovní hřiště antuka, v případě nepříznivého počasí hala s umělohmotným
povrchem.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy tohoto rozpisu a pravidel mistrovství dle
počtu přihlášených družstev a povětrnostních podmínek.

