
II. Všeobecná ustanovení 

Čl. 1 
Organizace mistrovství 

Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají 
a)  Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 
b)  Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, 
c)  Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů 

 a hasičů, z. s. 
d)  Sportovní policejní spolek  Prezidium Praha, z. s. 

Čl. 2 
Složení skupin 

(1) Rozlosování do jednotlivých skupin s přidělením pořadí proběhlo na 
pracovišti Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy za přítomnosti členů 
organizačního štábu mistrovství a vedení odboru služební přípravy a policejního 
sportu. 

(2) Složení skupin 
a)  skupina „A“ 

 1. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,  
 2. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje,  
 3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 

 4. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, 
b)   skupina „B“ 

  1. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy, 
  2. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, 
  3. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, 
  4. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. 

(3) Informace k mistrovství poskytují mjr. Mgr. Petr Hudeček tel. 974 821 410 
nebo 731 553 115, nprap. Mgr. Josef Holomek tel. 974845 856 nebo 606 128 180, 
email josef.holomek@pcr.cz a JUDr. Václav Kuthan tel. 974 841 474 nebo 731 0350 
450. 

Čl. 3 
Hráči  

(1) Výpravu tvoří maximálně 21 účastníků, z toho maximálně 17 hráčů, 
1 vedoucí družstva, 1 trenér, 1 řidič a 1 rozhodčí.   

(2) Hráči reprezentují na mistrovství krajské ředitelství policie, ve kterém jsou 
zařazeni. Vytváření společného družstva s jiným krajským ředitelstvím policie není 
povoleno. 

Čl. 4 



Vedoucí družstev 
(1) Vedoucí družstev v termínu do 19. června 2019 zašlou tajemníkovi 

mistrovství nominaci rozhodčích dle kritérií uvedených v čl. 5.  
(2) Vedoucí družstev v termínu do 19. června 2019 zašlou tajemníkovi 

mistrovství jmenný seznam účastníků mistrovství s jejich osobním evidenčním číslem 
pro potřeby ubytování v objektu Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen 
„Policejní akademie“).  

(3) Vedoucí družstev v termínu do 19. června 2019 oznámí tajemníkovi 
mistrovství registrační značku vozidla, které bude parkovat v areálu Policejní 
akademie.  

(4) Vedoucí družstev po příjezdu do místa konání mistrovství předají 
technickému řediteli aktuální soupisku družstva dle vzoru uvedeného v příloze č. 4. 

(5) Vedoucí družstev se účastní porad s organizačním štábem. 
(6) Vedoucí družstev zodpovídají za včasné vypisování zápisů o utkání. 

Čl. 5 
Rozhodčí 

(1) Mistrovství se zúčastní 8 rozhodčích.  
(2) Každé krajské ředitelství policie nominuje na mistrovství jednoho 

rozhodčího, který rozhoduje minimálně krajskou soutěž. Dále může navrhnout 
nominaci druhého rozhodčího s uvedením úrovně soutěže, kterou rozhoduje. 
V případě, že některá krajská ředitelství policie rozhodčího nedelegují, budou 
upřednostněni další rozhodčí dle nejvyšší úrovně soutěže, kterou rozhodují. 

Čl. 6 
Prezence 

(1) Prezence družstev, proběhne dne 25. června 2019 v době od 11:30 hod. do 
13:00 hod. v účelovém zařízení.  

(2) Při prezenci jsou hráči povinni prokázat svoji totožnost služebním průkazem 
nebo průkazem zaměstnance policie. 

(3) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nebude hráči umožněn 
start. 

Čl. 7 
Stravování, ubytování a doprava 

(1) Stravování začíná obědem dne 25. června 2019 a končí obědem dne     27. 
června 2019. Stravování zajišťuje Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy a je 
hrazeno Sportovním policejním spolkem Prezidium Praha, z. s. 

(2) Ubytování ve dnech 25. - 27. června 2019 je zajištěno na Policejní akademii, 
blok G, vyjma družstva Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.  

(3) Ostatní náklady hradí Unie tělovýchovných organizací Policie České 
republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z. s. 

(4) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající krajské ředitelství policie. 
 



PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Čl. 1 
Předpis 

Hraje se podle Pravidel Fotbalové asociace České republiky a za splnění 
podmínek stanovených rozpisem mistrovství a pravidly soutěže. 

Čl. 2 
Výstroj  

(1) Kopačky na travnatý povrch a umělou trávu (gumotextilní, s litou podešví, 
tarfy). V jiných kopačkách (např. s kolíky) nebude hráči povolen vstup na hřiště.  

(2) Každé družstvo si zajistí dvě sady dresů rozdílných barev a fotbalové míče 
na rozehrání. 

(3) Všichni hráči musí být vybaveni chrániči holení.  

Čl. 3 
Průběh mistrovství 

(1) Mistrovství se hraje ve dvou čtyřčlenných skupinách systémem každý 
s každým, hrací čas 2 x 30 minut, přestávka 10 minut. 

(2) V průběhu hracího času je možno střídat všechny hráče, kteří jsou uvedeni 
na soupisce družstva v souladu s Pravidly Fotbalové asociace České republiky. 

(3) Čas promarněný střídáním hráčů se úměrně nastaví. 

Čl. 4 
Hodnocení výsledků 

(1) Družstvo získává 
a) za vítězství 3 body, 
b) za remízu 1 bod, 
c) za prohru 0 bodů. 

(2) Pořadí družstev ve skupině se určí podle počtu bodů získaných ze všech 
utkání ve skupině. 

(3) Pokud mají dvě nebo více družstev stejný počet bodů, jejich pořadí se určí 
následovně 
a)  největší počet bodů získaných ze vzájemných utkání (tj. utkání mezi družstvy, 

která mají stejný počet bodů), 
b)  brankový rozdíl ze vzájemných utkání, 
c) větší počet vstřelených branek ve vzájemných utkáních, 
d)  brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině, 
e) větší počet vstřelených branek ve všech utkáních ve skupině. 

(4) Není-li možno rozhodnout o pořadí družstev ve skupině podle odstavců 
2 a 3, rozhoduje los. 



(5) Po stanovení pořadí ve skupinách budou odehrána utkání křížem mezi 
družstvy, která obsadí 1. a 2. místo ve skupinách „A“ a „B“. Vítězové těchto utkání hrají 
o mistrovský titul, poražení hrají o 3. místo. 

(6) Dále budou odehrána utkání mezi družstvy, která dosáhla stejného pořadí 
ve skupinách „A“ a „B“ na 3. a 4. místech o konečné pořadí na mistrovství. 

(7) V případě nerozhodného výsledku se tato utkání neprodlužují. O vítězi 
utkání rozhodují pokutové kopy dle Pravidel Fotbalové asociace České republiky. 

Čl. 5 
Tresty 

(1) Vyloučení - zastavení činnosti hráče na jedno utkání. 
(2) Druhé vyloučení - vyloučení hráče z mistrovství.  
(3) Červené karty eviduje a tresty ukládá disciplinární komise (dále jen 

„komise“), kterou zřizuje technický ředitel mistrovství ve složení 
a) technický ředitel – předseda komise, 
b) určený člen organizačního štábu, 
c)   vedoucími družstev zvolený vedoucí družstva. 

(4) Komise rozhoduje i v případech dalších disciplinárních provinění. 

Čl. 6 
Protesty 

(1) Případné protesty uplatňuje kapitán družstva bezprostředně po utkání 
do zápisu o utkání v souladu s Pravidly Fotbalové asociace České republiky. 

(2) Jsou-li protesty uplatněny, hlavní rozhodčí předá zápis o utkání předsedovi 
komise. 

(3) O protestu rozhodne předseda komise. 
(4) Rozhodnutí předsedy komise je konečné a nelze se proti němu odvolat. 
(5) K projednání námitek může komise přizvat kapitány, vedoucí družstev, 

hlavního rozhodčího, asistenty rozhodčího, hráče, který se disciplinárního provinění 
dopustil, případně další hráče. 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto rozpisu a pravidel mistrovství dle 
počtu přihlášených hráčů a povětrnostních podmínek. 
 


