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ROZKAZ

vedoucí oddělení vzdělávání
ze dne 12. ledna 2015

k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 

Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a 
zabezpečení policejních sportovních soutěží a podle přílohy č. 1 bod 1 rozkazu 
policejního prezidenta č. 275/2014, kterým se vydávají kalendářní plány mistrovství a 
mezinárodních soutěží na rok 2015,

I. z ř i z u j i  

organizační štáb Policejního mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 
(dále jen „mistrovství“); 

II. v y d á v á m

a) v příloze č. 1 k tomuto rozkazu složení organizačního štábu mistrovství a 
všeobecná ustanovení mistrovství,

b) v příloze č. 2 k tomuto rozkazu rozpis a pravidla mistrovství, 

c) v příloze č. 3 k tomuto rozkazu přihlášku;

III. s t a n o v í m

a) mistrovství se uskuteční ve dnech 9. až 13. února 2015 v lyžařském areálu 
Zadov - Churáňov (dále jen „lyžařský areál“), GPS: 49.0676608N, 
13.6196375E.

b) mistrovství se mohou zúčastnit    

1.   nominovaní příslušníci Policie České republiky (dále jen „policie“),

    1.1. zařazeni v útvarech policie,
    1.2. zařazeni v policejních školách a školských zařízení 

Ministerstva              vnitra (dále jen „policejní škola“),

    1.3. povolaní k plnění úkolů u útvarů Ministerstva vnitra,

2.   pozvaní hosté, 
dále jen („soutěžící“);

IV. u k l á d á m

a) ředitelům krajských ředitelství policie, útvarů policie s celostátní působností a 
ředitelům a vedoucím organizačních článků Policejního prezidia České 
republiky



1.   vyslat členy organizačního štábu mistrovství k účasti na mistrovství tak,   
aby se dostavili dne 9. února 2015 do 9.00 hodin do Zařízení služeb pro 
Ministerstvo vnitra, hotel Šumava, Kašperské Hory (dále jen „hotel“), 

2. vyslat nominované soutěžící k účasti na mistrovství tak, aby se dostavili 
dne 9. února 2015 do 12.00 hodin do hotelu, 

b) organizačnímu štábu mistrovství

1. zabezpečit řádný průběh mistrovství,

2. dostavit se dne 9. února 2015 do 9.00 hodin do hotelu, 

c) soutěžícím

1. dostavit se dne 9. února 2015 do 12.00 hodin do hotelu,

2. dodržovat rozpis a pravidla mistrovství.

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem svého vydání a jeho platnost končí 
uplynutím dne 28. února 2015.

Č. j. PPR-1103-1/ČJ-2015-990570

Zpracovatel: oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky

                                                                  plk. RNDr. Jiřina HOFMANOVÁ, Ph.D., v. r.             
                                                                             vedoucí oddělení vzdělávání

          

Možnost poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.:  ANO



SLOŽENÍ ORGANIZAČNÍHO ŠTÁBU MISTROVSTVÍ A VŠEOBECNÁ 
USTANOVENÍ MISTROVSTVÍ

I. Složení organizačního štábu mistrovství

Ředitel mistrovství plk. Mgr. Miloš TROJÁNEK,

Technický ředitel mistrovství kpt. Mgr. Martin KUKAČKA,

Tajemník mistrovství JUDr. Václav KUTHAN,

Hlavní rozhodčípprap. Mgr. Karel NOVÝ,  

Zdravotní zabezpečení Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra.
                                                        

II. Všeobecná ustanovení mistrovství

Čl. 1
Organizace mistrovství

(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají

a) Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 

b) oddělení vzdělávání Policejního prezidia České republiky,

c) Centrum sportu Ministerstva vnitra,

d) Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a 
hasičů,

e) Sportovní klub policie Prezidium Praha.

 (2) Místo konání mistrovství: lyžařský areál Zadov - Churáňov 

(3) Datum konání mistrovství: 9. až 13. února 2015.

(4) Informace k mistrovství: kpt. Mgr. Martin KUKAČKA, tel. 744245198 nebo 
JUDr. Václav KUTHAN, tel. 974841474, 731350450.

Čl. 2
Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají e-mailem na adresu martin.kukacka@pcr.cz
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je den 4. února 2015.

(3) Po stanoveném termínu je přihlášky možné zasílat na základě předchozí 
dohody s technickým ředitelem mistrovství.

Čl. 3
Soutěžící a vedoucí výpravy

(1) Ředitelé krajských ředitelství policie, útvarů policie s celostátní působností, 
ředitelé a vedoucí organizačních článků Policejního prezidia České republiky a 

mailto:martin.kukacka@pcr.cz


ředitelé policejních škol mohou vyslat výpravu v počtu až pěti soutěžících včetně 
řidiče a vedoucího výpravy.

(2) Soutěžící reprezentují na mistrovství útvar, ve kterém jsou služebně 
zařazeni. Vytváření společných družstev s jiným útvarem je možné pouze mimo 
soutěž.

(3) Vedoucí výpravy

a) se účastní porad s organizačním štábem mistrovství,

b) zastupuje soutěžící při případných protestech.

Čl. 4
Prezence

(1) Prezence proběhne dne 9. února 2015 v době od 10.30 do 12.00 hodin 
v hotelu.

(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni prokázat se služebním průkazem 
příslušníka policie.

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

Čl. 5
Stravování, ubytování a doprava

(1) Ubytování a stravování je zajištěno v hotelu bezplatně.

(2) Stravování bude zahájeno obědem dne 9. února 2015 a ukončeno snídaní  
dne 13. února 2015.

(3) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar policie; pro řidiče, 
který nesoutěží, není zajištěno ubytování ani stravování. 



ROZPIS A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ

I. Rozpis mistrovství

9. února 2015 09.00 příjezd členů organizačního štábu,
10.30 až 12.00 příjezd a prezence soutěžících,
12.30 oběd,
13.00 slavnostní zahájení  mistrovství,

                         13.30 až 17.00     trénink na tratích,
                           18.00 večeře,

19.00 porada organizačního štábu a vedoucích
                              družstev,

10. února 2015 07.00 až 08.00 snídaně, odjezd do lyžařského areálu, 
09.30 intervalový závod klasickou technikou 

(1. část kombinovaného závodu), muži 12 km, 
ženy 6 km,

12.30 oběd,
                            13.30 až 17.00 trénink na tratích,

18.00 večeře,
19.00 porada organizačního štábu a vedoucích 
družstev,

11. února 2015 07.00 až 08.00snídaně, odjezd do lyžařského areálu,
09.30                závod volnou technikou,

(2. část kombinovaného závodu), muži 12 km, 
ženy 6 km, 

12.30 oběd, 
14.30 rychlostní závod, muži, ženy 1km, 
18.00 večeře,
19.00 porada organizačního štábu a vedoucích 

                              družstev

12. února 2015 07.00 až 8.00 snídaně, odjezd do lyžařského areálu,                                                               
09.30 start smíšených štafet,
12.30      oběd,
16.00                slavnostní vyhlášení výsledků,
18.00 večeře,

13. února 2015 07.00 až 09.00 snídaně, vyklizení pokojů, odjezd.
 



II. Pravidla mistrovství

Čl. 1
Pravidla mistrovství

Závodí se v souladu se zněním pravidel lyžování Svazu lyžařů České 
republiky a pravidel mistrovství.

Čl. 2
Kategorie

Pro potřeby mistrovství byli soutěžící rozděleni do následujících věkových 
kategorií (dále jen „kategorie“)

a)kategorie muži

1. I. kategorie 
do 35 let včetně (rok narození 1980 a mladší),

2. II. kategorie

36 až 45 let (rok narození 1979 až 1970),

3. III. kategorie
46 let a starší (rok narození 1969 a starší),

b)kategorie ženy

1. I. kategorie
do 35 let včetně (rok narození 1980 a mladší),

2. II. kategorie
36 a starší (rok narození 1979 a starší).

Čl. 3
Disciplíny

(1) Závod mužů kombinovaný 

a) závod na 12 km klasickou technikou, intervalový start,

b) závod na 12 km volnou technikou, handicapový start. 

(2) Závod žen kombinovaný 

a) závod na 6 km klasickou technikou, intervalový start,

b) závod na 6 km volnou technikou, handicapový start. 

(3) Rychlostní závod jednotlivců 

a) závod na 1 km volnou technikou, 

b) muži, ženy, bez rozdílu kategorií.

(4) Závod smíšených štafet 

a) každý soutěžící 6 km, 1. úsek a 2. úsek klasickou technikou, 3. úsek a 4. úsek 



volnou technikou, 

b) smíšenou štafetu tvoří 3 muži a 1 žena,

c) povinné zastoupení všech kategorií mužů, libovolné zastoupení kategorie žen.

5) Účast v závodech uvedených v odstavcích 1 a 2 je pro všechny soutěžící 
povinná.

Čl. 4
Popis kombinovaného závodu

(1) První část závodu klasickou technikou bude startována v intervalu 30 
sekund.

(2) Pro druhou část závodu volnou technikou bude startovní pořadí nastaveno 
Gundersenovou metodou podle výsledků z první části závodu. 

(3) Konečné pořadí v kombinovaném závodě je dáno dojezdem závodníků 
do cíle v závodě volnou technikou.        

                                                       
Čl. 5

Popis rychlostního závodu 
  (1)  Závod mužů a žen bez rozdílu kategorií probíhá volnou technikou na trati 

dlouhé 1 km.

(2) Postupový klíč bude vytvořen dle počtu přihlášených soutěžících.

Čl. 6
Popis závodu smíšených štafet 

Libovolné nasazení soutěžících na jednotlivé úseky bez rozdílu kategorie a 
pohlaví při dodržení ustanovení čl. 3 odst. 4.

Čl. 7
Diskvalifikace

(1) Soutěžící bude diskvalifikován v případě

a)  bruslení v závodu klasickou technikou, 
b)  neuvolnění stopy na vyzvání rychlejšího soutěžícího,
c)  opuštění vyznačené běžecké tratě se získáním časové výhody, 
e)  výměny obou lyží v závodě, 
g)  bruslení v označeném prostoru při hromadném startu štafet.

Čl. 8
Protesty

Případné protesty uplatňuje vedoucí výpravy písemně u hlavního rozhodčího 
mistrovství nejpozději do 15 minut po vyvěšení neoficiálních výsledků.

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto rozpisu a pravidel mistrovství 



dle počtu přihlášených soutěžících a klimatických podmínek.


