
 

 

SPORTOVNÍ KLUB POLICIE 
NOVÝ JIČÍN, z. s. 

ul. Svatopluka Čecha 11,   741 11 Nový Jičín 
 tel.: 974 732 111, fax: 974 735 900, e-mail: skpnj@centrum.cz 

 

 

PROPOZICE 

HALOVÉHO MISTROVSTVÍ UNITOP ČR  

v nohejbalu 2018 

 

    Mistrovství je otevřená sportovní soutěž pro všechny policisty, občanské zaměstnance, 
bývalé policisty a občanské zaměstnance Policie ČR, členy SKP/PSK, zaměstnance MV,  
studenty škol MV a pozvané hosty. 
 
 
Pořadatel:   oddíl nohejbalu SKP Nový Jičín, z. s. 
 
 
Datum konání:  1. listopadu 2018 
 
 
Místo konání:  Bílovec,   tělocvična  ZŠ Komenského 701/3,   3 kurty, 
   GPS:      49.7540086N,   18.0197408E 
 
Hl. pořadatel:  Ing. Karel MIKUNDA 
 
Realizační tým:  Ing. Bc. Helena MIKUNDOVÁ - technický ředitel 

Zdeněk ŽUROVEC - hlavní rozhodčí 
 
Prezentace:   07,15 – 07,50 hod. (na pozdější příjezd nebude brán zřetel) 
 
Losování turnaje: 08,00 – 08,15 hod. 
 
Zahájení turnaje:  08,15 hod. 
 
Herní systém:  družstva budou rozlosována podle počtu přihlášek do skupin (každý         
                                   s každým) před začátkem turnaje za účasti zástupců jednotlivých  

družstev, hraje se dle platných pravidel nohejbalu na tři dopady.  
 
Počet hráčů:  max. 3 + 2 

 
Stravování:   pořadatel zajišťuje teplý oběd ve školní jídelně a pitný režim, 
 
Přihlášky:   zasílejte na přiloženém formuláři nejpozději do 1. října 2018 na: 
 

e-mail:  kare.mik@seznam.cz 
 
Kategorie:   do 49 let (1969 a mladší)  - max. 16 družstev 

50 let a starší (1968 a starší) - max.   8 družstev 
 

mailto:skpnj@centrum.cz


 

 

Doprava:  vlastní 
 
Oděv:    jednotné oblečení a obuv se světlou podrážkou (halová obuv) 
 
 
Ceny:   1. místo -     titul MISTR UNITOP ČR 2018, 

- pohár, medaile, diplom, 
- míč na nohejbal, síť na nohejbal, 

 
2. místo -     pohár, medaile, diplom, 

- míč na nohejbal, síť na nohejbal, 
 

3. místo -     pohár, medaile, diplom, 
- míč na nohejbal, síť na nohejbal, 

 
nejlepší hráč v každé kategorii 
 

- pamětní medaile SKP Nový Jičín 
- plaketa 

 
Informace:   Ing. Karel Mikunda , tel. 974 732 212, 604 669 207 

 
 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 
 
 
 
              Ing. Karel Mikunda 

     předseda SKP Nový Jičín, z. s. 
   

                             
 
 
 


