
II. Všeobecná ustanovení 

Čl. 1 
Organizace mistrovství 

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

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

(2) Místo konání: Praha a Nově Město na Moravě. 
(3) Termín konání: 12. – 14. června 2019. 
(4) Informace k soutěži poskytuje 

1. mjr. Mgr. Jiří Stejskal tel.: +420 733 678 523, jiri.stejskal1@pcr.cz, 
2. por. Bc. Jiří Holinka tel.: +420 777 765 686, jiri.holinka@pcr.cz. 

Čl. 3 
Přihlášky 

Přihlášky dle vzoru uvedeném v příloze č. 3 se zasílají emailem na adresu 
pavel.podesva@pcr.cz do 15. května 2019. 

Čl. 4 
Prezence 

(1) Prezence proběhne v době od 14:00 do 15:00 hodin dne 12. června 2019 
v objektu krajského ředitelství, zasedací místnost 1. patro. 

(2) Při prezenci se soutěžící prokazují služebním průkazem příslušníka Policie 
České republiky nebo příslušníka zahraničního bezpečnostního sboru. 

(3) K prezenci se soutěžící dostaví v předepsané výstroji dle čl. 7 odst. 1 
písmeno a). 

  Čl. 5 
Stravování, ubytování a doprava 

(1) Stravování začíná obědem dne 12. června 2019 a končí snídaní dne 14. 
června 2019. 

(2) Stravování příslušníků Policie České republiky je hrazeno z finančních 
prostředků Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovního svazu 
policistů a hasičů, z.s., prostřednictvím Sportovního policejního spolku Prezidium 
Praha.  



(3) Stravování příslušníků zahraničních bezpečnostních sborů bude hrazeno 
z finančních prostředků přidělených Policejním prezidiem České republiky Útvaru 
policejního vzdělávání a služební přípravy na přijetí zahraničních delegací.  

(4) Ubytování je zajištěno bezplatně v  účelovém zařízení Vysočina, Krajského 
ředitelství policie hlavního města Prahy, Nové Město na Moravě, Lesní 66.  

(5) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar. 

Čl. 6 
Soutěžící a vedoucí družstva 

(1) Ředitelé krajských ředitelství policie uvedených v části IV. písm. a) rozkazu 
mohou vyslat na mistrovství jedno soutěžní družstvo (dále jen „družstvo“) v počtu 8 
soutěžících a jednoho nesoutěžícího vedoucího družstva. Součástí družstva mohou 
být muži i ženy, bez určení početního poměru v družstvu.  

(2) Pokud nebude družstvo kompletní, nebude mu umožněn start v soutěži. 
(3) Soutěžící reprezentují útvar, ve kterém jsou služebně zařazeni. Vytváření 

společných družstev s jiným útvarem není povoleno. 
(4) Vedoucí družstva se účastní porad s organizačním štábem.  
(5) Vedoucí družstva zastupuje soutěžící při případných protestech.  

Čl. 7 
Povinná výstroj a vybavení soutěžících 

(1) Povinná výstroj a vybavení soutěžících  
a) služebně-pracovní stejnokroj 92 nebo jednotné speciální oblečení s dlouhým 

rukávem speciálních pořádkových jednotek, 
b) boty vysoké, případně speciální obuv, 
c) baret 92,  
d) služební pás, 
e)   sportovní oblečení a sportovní outdoorová obuv, 
f) minimálně 1 batoh o minimální velikosti 20 litrů,  
g) protiúderový komplet s chrániči ramen, protiúderová přilba s ochranným hledím, 

protiúderové rukavice, chrániče kolen, 
h)  spacák.   

(2)  Zbraně a střelivo družstvům poskytne speciální pořádková 
jednotka Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy. 

(3)  K slavnostnímu zahájení a vyhlášení výsledků mistrovství 
nastoupí družstva v čistých stejnokrojích. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ROZPIS MISTROVSTVÍ A PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Čl. 1 
Rozpis mistrovství 

 
12. června 2019 od 13:00 do 14:30 oběd 
   od 14:00  prezence 
   od 15:00  technická porada vedoucích družstev 

                                           s organizačním štábem 
   od 16:30  slavnostní zahájení 
   od 17:15  večeře 
   od 19:00  zahájení 1. soutěžního dne  
 
13. června 2019 do 03:00  ukončení 1. soutěžního dne  

  od 06:00 snídaně  
  od 08:00 začátek 2. soutěžního dne 
  od 14:00 do 15:00 oběd  
  do 15:00 ukončení 2. soutěžního dne 
  od 17:00 vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení 
  od 18:00 večeře     

14. června 2019   od 08:00 do 09:00 snídaně a odjezd  

Čl. 2  
Pravidla a popis soutěže   

(1) První soutěžní den je organizován jako profesní část na území hlavního 
města Prahy, jehož účelem je ověřit schopnost družstva plnit specifické úkoly 
speciálních pořádkových jednotek v jedné nebo více disciplínách.   

(2) Druhý soutěžní den je organizován jako sportovní závod s intervalovým 
startem a přesunem družstva po stanovené trase, určeným způsobem, s nutností 
plnění disciplín na stanovištích. 

(3) Maximální délka závodní trati je 15 km.  
(4) Trasa je značena, systém bude zveřejněn před startem závodu.   
(5) Jednotlivé disciplíny mají přesně určená pravidla plnění, způsob hodnocení 

se stanovenou penalizací. Instruktáž bude provedena po příchodu družstva na 
konkrétní stanoviště. 

(6) Stop čas je časem, který je měřen na stanovišti rozhodčím v případě, že 
dojde k situaci, kdy se na stanoviště dostaví družstvo v době, kdy jiné družstvo ještě 
plní danou disciplínu. 

(7) Odchýlení od trasy je sledováno GPS lokalizací. V případě zjištění 
zásadního odchýlení od trasy je hlavní rozhodčí oprávněn rozhodnout o zastavení 



postupu družstva a o následné penalizaci družstva.  
(8) Soutěžící jsou povinni se řídit pokyny rozhodčích. 
(9) Nesplnění úkolu, nesprávné splnění úkolu nebo neúplné řešení úkolu je 

penalizováno.  
(10) Soutěžícím není povoleno používat v době závodu vlastní mobilní telefony 

a jiné pomůcky umožňující sledování vlastní polohy na principu GPS a podobných 
zařízení. 

(11) V případě, že dojde ke zranění soutěžícího v průběhu závodu nebo jiné 
zdravotní indispozici, která neumožní dále pokračovat soutěžícímu v závodu, družstvo 
pokračuje v soutěži a hlavní rozhodčí rozhodne o penalizaci družstva. 

(12) Po celou dobu mistrovství jsou soutěžící povinni dodržovat etický kodex 
policie, pravidla slušného chováni a „fair play“. 

Čl. 3 
Protesty a diskvalifikace  

(1) Protest lze podat pouze písemně prostřednictvím vedoucího družstva 
hlavnímu rozhodčímu do 15 minut po neoficiálním vyhlášení výsledků (vyvěšení na 
tabuli). 

(2) O protestu a diskvalifikaci rozhoduje komise ve složení: ředitel mistrovství, 
technický ředitel mistrovství a hlavní rozhodčí.  

Čl. 4 
Bezpečnostní pravidla 

(1) Manipulace se zbraní a střelivem je povolena pouze na povel rozhodčích a 
na určeném stanovišti. 

(2) Soutěžící jsou povinni dodržovat bezpečnostní předpisy stanovené právními 
normami a interními akty řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

(3) Při hrubém porušení bezpečnostních pravidel bude družstvo 
diskvalifikováno. 

Čl. 5 
Hodnocení 

(1) Časy dosažené v obou soutěžních dnech se sčítají. 
(2) Policejním mistrem speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí 

se stává družstvo s nejnižším celkovým časem. 

Čl. 6 
Závěrečná ustanovení 

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

(2) Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě 
vedoucích družstev nebo před zahájením jednotlivých disciplín.  

 
 


