
                                                                                                                          
 

Propozice Mistrovství UNITOP ČR v ledním hokeji 2019  

Liberec 19. – 21. listopadu 2019 

 

Ve dnech 19. až 21. listopadu 2019 se uskuteční Mistrovství UNITOP ČR v ledním hokeji (dále 
jen „mistrovství“), které pod záštitou hejtmana Libereckého kraje a primátora statutárního 
města Liberec pořádá Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky ve spolupráci 
s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje.  

Vedení mistrovství a organizační výbor: 

Ředitel mistrovství:    plk. Mgr. Vladislav Husák   

Technický ředitel:    mjr. Bc. Jana Světlá, DiS.  

Sportovní ředitel:                                    kpt. Ing. Jan Daněk  

Tajemník mistrovství:                        mjr. Mgr. Miloš Veselý 

            Hlavní rozhodčí:    Bc. Lukáš Kajínek 

Technický delegát UNITOP ČR:  PaedDr. Josef Haupt 

 

1. Účastníci: 

KŘP hl. m. Prahy, KŘP Středočeského kraje, KŘP Královéhradeckého kraje, KŘP 
Pardubického kraje, KŘP Jihočeského kraje, KŘP Plzeňského kraje, KŘP Ústeckého 
kraje, KŘP Moravskoslezského kraje, KŘP Jihomoravského kraje, PP ČR a KŘP 
Libereckého kraje. 

2. Místo konání: 

Sportovní areál SPORT PARK LIBEREC (3 hrací plochy HOME CREDIT ARENA a 
SVIJANSKÁ ARENA), ul. Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec. 

3. Termín konání: 

19. až 21. listopadu 2019. 

4. Prezence:  

Dne 19. listopadu 2019 od 09:00 hod. do 12:00 hod. v hotelu Arena Sport park 
Liberec, ul. Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec. Prezence se zúčastní pouze jeden 



zástupce (vedoucí týmu) za každý tým, který se mistrovství účastní. Při prezenci je 
nutno předložit doklad o úhradě startovného a originál soupisky týmu včetně 
přidělených čísel dresů s vyznačením případných změn. Následně bude v šatně 
každého týmu provedeno porovnání soupisky hráčů se služebním průkazem policisty 
nebo průkazem občanského zaměstnance Policie ČR a MV.  

 

5. Podmínky účasti:   

Mistrovství se mohou účastnit pouze policisté a občanští zaměstnanci Policie ČR a MV 
bez ohledu na útvar, ve kterém slouží. Hraje se podle platných pravidel ČSLH. Hráči 
musí hrát v kompletní hokejové výstroji a každý tým musí mít dvojí barevné provedení 
dresů. Dále doporučujeme chrániče na brusle pro případný přechod ze Svijanské areny 
na Home Credit Arenu a zpět. Každé družstvo bude reprezentovat pouze jeden útvar 
a to ten, který se rozhodující měrou podílel na skladbě družstva, kdy v tomto týmu 
mohou startovat maximálně 3 policisté nebo občanští zaměstnanci  Policie ČR a MV 
zařazení u jiných útvarů, které na mistrovství tým nevyslaly. Všichni účastníci se při 
prezenci prokážou platným služebním průkazem policisty, průkazem občanského 
zaměstnance Policie ČR a MV. 

6. Maximální počet hráčů: 

Celá výprava včetně řidiče, vedoucího týmu, trenéra apod. je maximálně 20 osob, 
přičemž každý tým může mít na soupisce maximálně 20 hráčů. Týmy zašlou na 
jednotném formuláři (příloha propozic) soupisky včetně přidělených čísel dresů 
jednotlivých hráčů, loga týmů a barev dresů v elektronické podobě na e-mailovou 
adresu jan.danek3@pcr.cz v termínu do 12. listopadu 2019.  

7. Hrací systém:  

Do turnaje je přihlášeno 11 týmů, které jsou zařazeny do základní skupiny, ve které 
každý tým sehraje 4 utkání s vylosovanými soupeři (viz odst. 8. Rozlosování). 
V základní skupině bude sehráno celkem 22 utkání, ze kterých bude stanoveno pořadí 
1. – 11. místo na základě počtu získaných bodů. Při shodném počtu bodů rozhoduje 
vyšší koeficient. Týmy umístěné na 1. až 8. místě postupují do čtvrtfinále, kde hraje 1. 
tým s 8. týmem, 2. tým s týmem na 7. místě, 3. tým se 6. týmem a 4. tým s týmem 
umístěným na 5. místě. Týmy umístěné na 9. až 11. místě v turnaji končí, stejně jako 
týmy poražené ve čtvrtfinále. Vítězové čtvrtfinálových zápasů se utkají v semifinále. 
Poražení semifinalisté se utkají o 3. místo (malé finále) a vítězové semifinálových 
utkání se potkají ve finále o mistra UNITOP ČR 20198 v ledním hokeji. O konečném 
pořadí v turnaji vyřazených týmů, které se umístí na 5. až 8. místě pak rozhoduje 
umístění v základní skupině. Hrací doba utkání je stanovena na 2 x 15 minut čistého 
času, pouze hrací doba finále je stanovena na 3x15 minut čistého času. Úprava ledu 
bude prováděna v době přestávek mezi jednotlivými zápasy, ve finálovém utkání bude 
úprava ledu provedena po 2. třetině. 

 

Bodování zápasů v základní skupině 

           Vítězství  2 body 
           Remíza  1 bod 
           Prohra    0 bodů. 

 



O umístění ve skupině rozhoduje: 

1. Počet bodů 
2. Vyšší koeficient 
3. Fair-play – menší počet trestů v minutách 
4. Los 
 

Koeficient rozhodný v případech rovnosti získaných bodů je součet vstřelených a 
obdržených branek vydělený počtem obdržených branek.  

           Příklad: tým A dosáhne v základní skupině 8 branek a obdrží 2 branky (8+2)/2=5, 
                           tým B dosáhne v základní skupině 9 branek a obdrží 3 branky (9+3)/3=4, 
                           tým C dosáhne v základní skupině 6 branek a obdrží 1 branku (6+1)/1=7. 
             Pořadí týmů ve skupině při rovnosti bodů pak bude 1. místo tým C, 2. místo tým A a 3. místo tým B.      
 
 

Ve skupině utkání končí i nerozhodným výsledkem. Ve čtvrtfinálových a semifinálových 
utkáních, v utkání o 3. místo a ve finále se bude, v případě nerozhodného výsledku 
v základní hrací době, zápas prodlužovat o 5 minut čistého času s hrou 3 na 3. Pokud 
i po uplynutí této doby nebude zápas rozhodnut, o vítězi utkání rozhodnou samostatné 
nájezdy a to v první sérii 3 samostatné nájezdy, které musí provést vždy jiný hráč. 
Pokud ani po této sérii samostatných nájezdů nebude zápas rozhodnut, pokračuje se 
v samostatných nájezdech a to vždy po jednom samostatném nájezdu každého týmu 
dokud se nerozhodne o vítězi utkání. Tyto samostatné nájezdy může provést i hráč, 
který samostatný nájezd již prováděl. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu mistrovství podle 
aktuální situace. 

 

8. Program:  

Úterý 19. listopadu 2019 

Plocha 1:   10:45 – 18:00 hodin - utkání ve skupině  

                                               18:00 – 18:30 hodin - oficiální zahájení turnaje  

Plocha 2:   10:15 – 17:30 hodin - utkání ve skupině 

 

Společenský večer „Oktoberfest“ od 19:00 hodin. 

 

Středa 20. listopadu 2019 

Plocha 1:   08:00 – 14:00 hodin - utkání ve skupině  

Plocha 2:   08:30 – 14:30 hodin - utkání ve skupině 

Plocha 1:   15:00 – 17:15 hodin – čtvrtfinálová utkání  

Plocha 2:   14:45 – 17:00 hodin – čtvrtfinálová utkání 



            
 

Čtvrtek 21. listopadu 2019 

Plocha 1:   09:00 – 10:00 hodin  - semifinále SF1 

                                               10:30 – 11:30 hodin – utkání o 3. místo 

Plocha 2:              08:45 – 09:45 hodin   - semifinále SF2 

                                                

Velká hala:                    12:00 – 12:45 hodin - dovednostní soutěže 

                                               13:00 – 14:00 hodin - VIP utkání osobnost 

                                               14:15 – 16:00 hodin   - finále 

       16:00 – 16:30 hodin   - slavnostní ukončení. 

 
 

9. Rozlosování: 

JURY mistrovství dne 1.11.2019 pověřila sportovního ředitele mistrovství a hlavního 
rozhodčího mistrovství sestavením hracího systému pro 11 týmů a provedením 
rozlosování. Byla sestavena tabulka pro 11 týmu označených čísly 1 až 11, ve které 
byly každému týmu přiřazeny 4 soupeři. Následně byl k týmům pod čísly 1 až 11 
vylosován konkrétní účastník mistrovství.  

 
10. Protesty:  

Mohou být podány do 10 min po ukončení zápasu se složením kauce 1.000,- Kč 
k rukám JURY.  

 
11. Tresty:  

Dle platných pravidel ČSLH – menší trest - 1 minuta, vyšší trest - 3 minuty. 

12. Rozhodčí:   

Rozhodčí ČSLH, každé utkání řídí 2 rozhodčí, finále 3 rozhodčí. 

13. JURY:   

Ředitel mistrovství, sportovní ředitel mistrovství, hlavní rozhodčí, technický delegát 
UNITOP ČR a zvolený zástupce účastníků turnaje. 

14. Ceny:  

Poháry a medaile za 1. - 3. místo a individuální ocenění po skončení mistrovství 
(nejlepší střelec, nejužitečnější hráč a nejlepší gólman, dovednostní soutěže).   



 

 

15. Ubytování a stravování účastníků:  

Hotel ARENA, ul. Jeronýmova 570/22, 460 07 Liberec – ubytování a stravování 
(snídaně, obědy a večeře) hradí organizátor. V úterý dne 19. 11. 2019 se uskuteční 
společenský večer se slavnostním zahájením. 

16. Parkování:  

Parkování autobusů případně osobních motorových vozidel na centrálním parkovišti 
Sport park Liberec vedle HOME CREDIT ARENY, ul. Máchova. V ul. Jeronýmova 
s ohledem na dopravní úpravu autobusy parkovat nelze. 

17. Zdravotnické zabezpečení 

Zdravotnické zařízení MV ČR ve spolupráci oblastním spolkem Českého červeného 
kříže Liberec.  

18. Startovné:  

           Každý tým uhradí  startovné ve  výši  8.000,- Kč  v  termínu do  12. listopadu 2019 na     
           účet Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů  
           a hasičů, z. s., se sídlem Mlýnská 60/2, Bubeneč, 160 00 Praha 6 číslo:   
           0207999309/0800 (fakturační adresa Mlýnská 60/2, Bubeneč, 160 00 Praha), 
           - do poznámky pro příjemce uveďte: svůj útvar / hokej.  

 
19. Kontakty na organizátory:     

 
- kpt. Ing. Jan Daněk, mobil 602191904, email jan.danek3@pcr.cz, 
- mjr. Bc. Jana Světlá, DiS., mobil  601378634, email jana.svetla@pcr.cz. 

 

 

 


