
 

Čl. 2 
Organizace mistrovství 

(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají 
a) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, 
b) Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, 
c) Sportovní klub policie Most, 

(2) Místo konání:  Louny a okolí, Litvínov a okolí. 
(3) Termín konání: 23. – 26. září 2019. 
(4) Informace k mistrovství poskytuje technický ředitel mistrovství mjr. Ing. Pavel 

Sláma, tel. 724 061 392. 

Čl. 3 
Přihlášky 

(1) Přihlášky se zasílají  e-mailem na adresu  krpulk.vs.nr.podatelna@pcr.cz. 
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je dne 30. června 2019. 
(3) Po stanoveném termínu je přihlášky možné zasílat na základě předchozí 

dohody s technickým ředitelem mistrovství. 

Čl. 4 
Prezence 

(1) Prezence proběhne dne 23. září 2019 v době od 15:00 hodin do 17:00 hodin 
ve vojenském prostoru Tisá GPS: N 50°46´19.333“ E 14“0´45.760“.  

(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni předložit 
a) služební průkaz policisty, 
b) seznam dovezených zbraní s evidenčními čísly ve dvou vyhotoveních, 
c)   osvědčení o kvalifikaci Odstřelovač.   
 

Čl. 5 
Stravování, ubytování a doprava 

(1) Stravování účastníků mistrovství začíná dne 23. září 2019 večeří a končí 
dne 26. září 2019 snídaní a je zajištěno ve vojenském prostoru Tisá.  Ubytování a 
stravování bude poskytnuto pro účastníky bezplatně. Strava pro příslušníky Policie 
České republiky bude hrazena z finančních prostředků Unie tělovýchovných 
organizací Policie České republiky, sportovního svazu policistů a hasičů, z.s., 
prostřednictvím Sportovního klubu policie Most, z.s. Strava pro účastníky zahraničních 
bezpečnostních sborů bude hrazena z prostředků odboru mezinárodní policejní 
spolupráce Policejního prezidia České republiky prostřednictvím Útvaru policejního 
vzdělávání a služební přípravy. 

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



 

Čl. 6 
Soutěžící a vedoucí družstva 

(1) Ředitelé útvarů mohou vyslat soutěžní družstvo (dále jen “družstvo“) v počtu 
5 soutěžících. 

(2) Jeden ze soutěžících bude určen jako vedoucí družstva. Pokud družstvo 
nebude kompletní, nebude mu umožněn start na mistrovství. 

(3) Soutěžící reprezentují na mistrovství útvar, ve kterém jsou služebně 
zařazeni. Vytváření společných družstev s jiným útvarem není povoleno. 

(4) Vedoucí družstva se účastní porady s organizačním štábem mistrovství 
a zastupuje soutěžící při případných protestech. 

(5)  Konkrétní podmínky každé disciplíny budou stanoveny pořadatelem před 
jejím zahájením. 

Čl. 7 
Povinná ústroj, vybavení a výzbroj soutěžících 

(1) Povinné vybavení a ústroj jednotlivce 
a)  2 ks služebně-pracovního stejnokroje 92, nebo maskovacího pracovního oděvu 

dle výstroje útvaru, 
b)  2 páry služebních bot ke služebně-pracovnímu stejnokroji 92 dle výstroje útvaru 

(kanady nebo kotníkové boty s vysokou pevnou podrážkou), 
c)  kompletní lezecký úvazek (celotělový nebo sedací a prsní), dvojitý odsedák 

(lanyard Y) nebo lanová smyčka k jeho výrobě, 2x karabina typu HMS, 2x karabina 
s pojistkou zámku, samočinná slaňovací brzda (GRIGRI, STOP, RIG, ID) – 
slaňovací OSMA a „KYBL“ nejsou povoleny, ochranná přilba pro práci ve výškách, 
tým - sada stoupacích prostředků, blokantů (2x jumar s karabinou) s potřebnými 
popruhy, popř. jiný stoupací prostředek a slaňovací rukavice, 

d) balistická přilba, balistická vesta NIJ IIIA/IV nebo ekvivalent (těžká vesta dle 
vybavení útvaru bez keramických panelů, ramena a límce podle volby závodníka), 
balistická vesta pro skryté nošení (NIJ IIIA nebo ekvivalent), ochranné rukavice, 
chrániče kolen a loktů, ochrana zraku, chrániče sluchu, kukla, ochranná maska 
s protiplynovým filtrem, služební pouta, 

e) ruční radiostanice a 2 náhradní zdroje (1 ks na družstvo), 
f) noční vidění – brýle, (např. Steiner AN/PVS 21, Simrad GN2 XR5 apod.) 1 ks na 

družstvo. 
 (2) Zbraně a střelivo 

a) jednotlivec 
1.  pistole ráže 9x19 se světlem s 2 ks zásobníků,  
2.  HK MP5 s 2 ks zásobníků, 
3.  HK G36C nebo HK 416 a 2 ks zásobníků (nebo jiný typ útočné pušky v ráži 

5,56x45 HPBT) – střelba do 200 m,  
4.  cvičnou verzi Glock 17 SIMUNITION s 2 ks zásobníků, 
5.  vložnou hlaveň pro HK MP5 nebo komplet HK MP5 s vložnou hlavní, 



 

b) družstvo 
1. odstřelovací puška 308Win a 3 ks zásobníků, 
2. střelivo 9x19 Luger v počtu 800 ks, 5,56x45 HPBT 200  ks (nebo   dle typu 

útočné pušky), 308Win v počtu 50 ks, 
3. střelivo FX SIMUNITION 9 mm v počtu 250 ks, 
4. uzavíratelná bedna pro uložení zbraní celého týmu (vyjma odstřelovací pušky). 

Čl. 8  
Harmonogram  

23. září 2019  do 17:00  příjezd a prezence – vojenský prostor Tisá, 
  17:30  večeře v místě ubytování, 
  18:30  nástup, slavnostní zahájení, 
    technická porada s vedoucími družstev, 
24. září 2019   06:30 – 08:30 snídaně (oběd – balíček), 
  08:00   zahájení disciplín, 
  18:00 – 21.00 večeře, 
  20.00  technická porada s vedoucími družstev, 
25. září 2019  06:30 – 08:30  snídaně (oběd – balíček), 
  07:45   zahájení disciplín,  
  18:30  večeře, vyhlášení výsledků, ukončení 
    mistrovství, večeře, 
26. září 2019  07:30    snídaně, 
  09:00   odjezd. 

 

Čl. 9 
Popis soutěže 

(1) Mistrovství je srovnávací soutěž družstev. 
(2) Zaměření disciplín 

a)  střelecká cvičení, 
b)  taktická cvičení, 
c)   práce ve výškách, záchranné činnosti, 
d) další činnosti vyplývajících ze zákroků a výcviků příslušníků zásahových jednotek. 

(3) Družstvo startuje s výstrojí a vybavením, které určí pořadatel před zahájením 
každé disciplíny. 

(4) Penalizace bude oznámena pořadatelem soutěže před zahájením každé 
disciplíny. 

(5) Hodnocení: započítává se celkový čas od startu do překročení cílové čáry 
všemi členy družstva. Výsledné časy z jednotlivých disciplín včetně penalizací se 
přepočítají na procentuální hodnocení. Celkové pořadí určuje součet procentuálních 
hodnot z jednotlivých disciplín. 



 

Čl. 10 
Bezpečnostní pravidla 

(1) Zbraň musí být mimo vymezený prostor v pouzdře, vybitá, bez náboje 
v nábojové komoře. 

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

(3) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou budou dodržována bezpečnostní 
pravidla pro práci ve výškách. 

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

Čl. 11 
Protesty 

Protesty se podávají písemně, prostřednictvím vedoucího družstva rozhodčímu 
dané disciplíny ihned po absolvování disciplíny. 

Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

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

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

(3) Soutěžící jsou povinni se řídit pokyny organizačního štábu. 
(4) K slavnostnímu zahájení a vyhlášení výsledků mistrovství budou družstva 

nastoupena v čistých stejnokrojích. 
 

 


