
Příloha č. 1 k R Ř UPVSP č. 11/2016   

Složení organizačního štábu mistrovství a všeobecná ustanovení mistrovství 
 

I. Složení organizačního štábu mistrovství 
 
 

Ředitel mistrovství plk. Mgr. Bc. Vratislav HUBKA 
  
Technický ředitel mjr. Mgr. Miroslav KRŮTA 
  
Tajemník mistrovství  kpt. Mgr. Bc. Dana KAUEROVÁ 
 
Členové organizačního štábu  JUDr. Václav KUTHAN 
 
  Ing. Václav MAREK 
  
Hlavní rozhodčí kpt. Mgr. Bc. Jiří HERDA   
  
Vrchní rozhodčí na střelnici kpt. Bc. Milan NOVÁK 
 
Vrchní rozhodčí plavání kpt. Mgr. Ladislav FIDRANT 
 
Vrchní rozhodčí běhu kpt. Bc. Pavel SATLER 
 
Vrchní rozhodčí překážkové   
dráhy  kpt. Ing. Zdeněk MUSIL 
 
Výpočetní technika kpt. Ing. Miroslav SOUKUP 
 
Zdravotní zabezpečení Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 
 

 
II. Všeobecná ustanovení mistrovství 

 
Čl. 1 

Organizace mistrovství 
(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají 

a) Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (dále jen „pořadatel“),  
b) Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy, 
c) Centrum sportu Ministerstva vnitra,  
d) Unie tělovýchovných organizací Policie České Republiky,  
e) Sportovní klub policie školního policejního střediska Domažlice. 

(2) Místo konání:  Domažlice. 
(3) Datum konání: 3. až 5. května 2016. 
(4) Informace k mistrovství poskytuje kpt. Mgr. Miroslav Krůta, tel. 331 410 

nebo tel. 606 655 407.                  
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Čl. 2 
Přihlášky 

(1) Přihlášky se zasílají  e-mailem na adresu vaclav.cervenka@pcr.cz 
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 27. dubna 2016. 
(3) Po stanoveném termínu je přihlášky možné zasílat na základě předchozí 

dohody s technickým ředitelem mistrovství.  
(4) Na přihlášku se uvedou jména případných náhradníků. 
(5) V případě, že ředitelé útvarů nebo vedoucí organizačních článků nevyšlou 

výpravu v plném počtu soutěžících podle čl. 5 odst. 1, rozhodne organizační štáb 
mistrovství o doplnění soutěžících náhradníky uvedenými v přihláškách a oznámí to 
telefonicky vedoucím výprav.  

Čl. 3 
Prezence 

(1) Prezence proběhne dne 3. května 2016 do 12.00 hodin ve středisku. 
(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni se prokázat služebním průkazem 

příslušníka policie. 
 (3) V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nebude soutěžícímu 

umožněn start.  
 

Čl. 4 
Stravování, ubytování a doprava 

(1) Stravování je zajištěno ve středisku, počínaje obědem dne 3. května 2016 
a konče obědem dne 5. května 2016 a je hrazeno Centrem sportu Ministerstva vnitra.  

(2) Ubytování je zajištěno ve středisku bezplatně. 
(3) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar policie. 

 
Čl. 5 

Soutěžící a vedoucí výpravy 
(1) Ředitelé krajských ředitelství policie, útvarů policie s celostátní působností, 

ředitelé a vedoucí organizačních článků Policejního prezidia České republiky, ředitelé 
útvarů Ministerstva vnitra a policejních škol mohou vyslat výpravu v počtu                  
4 soutěžících a jednoho vedoucího.  

(2) Družstvo tvoří 1 žena + 3 muži, a to 1 muž z 1. věkové kategorie, 1 muž 
z 2. věkové kategorie a 1 muž z 3. věkové kategorie. 

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

(4) Pokud výpravy uvedené v odstavci 1 nesestaví kompletní družstvo podle 
odstavce 2, budou soutěžící zařazeni pouze do soutěže jednotlivců. 
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(5) Vedoucí výpravy  
a)  funkci vedoucího výpravy může plnit i jeden ze soutěžících,                                                                               
b)   účastní se porady s organizačním štábem mistrovství, 
c)   zastupuje soutěžící při případných protestech.  

 
Čl. 6 

Vybavení a ústroj soutěžících 
(1) Povinné vybavení a ústroj soutěžících 

a)  služebně-pracovní stejnokroj vzor 92 nebo kombinéza vzor 92, 
b)  boty vzor 92 nebo kotníčkové boty s vysokou pevnou podrážkou, dle výstroje 

útvarů, 
c)  služební opasek, 
d)  opaskové pouzdro na služební pistoli a pouzdro na zásobník, 
e)  přidělená služební pistole s 2 ks zásobníků; je zakázána technická úprava 

služební pistole, 
e)  pouta s klíčky, 
f)  plavky. 

(2) Služební střelivo v počtu 26 kusů pro jednoho soutěžícího zajišťuje 
vysílající útvar policie. 

(3) Každý soutěžící musí být vybaven chrániči sluchu a brýlemi. Bez těchto 
ochranných pomůcek nebude připuštěn do soutěže. 
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Rozpis a pravidla mistrovství 
 

I. Rozpis mistrovství 

3. května 2016    do 12.00  příjezd do střediska, prezence, ubytování, 
 12.00 oběd, 
 12.30  porada vedoucích výprav,  
 13.15  nástup, zahájení mistrovství, 
 14.00  zahájení soutěží ve střelbě a na 

překážkové dráze, 
 17.30  porada vedoucích výprav, 
 18.00 večeře. 

4. května 2016   07.00 snídaně,   
 10.00 zahájení plavání, 
 12.00  oběd, 

13.00 odjezd na start policejního crossu,  
 16.30 porada vedoucích výprav, 
 17.30  večeře. 
 
5. května 2016   07.00 snídaně, 

07.30  odjezd na start soutěže družstev, 
 12.00 oběd, 
 13.00 vyhlášení výsledků. 
  

 
II. Pravidla mistrovství 

 
Čl. 1 

Předpis 
Závodí se podle podmínek stanovených tímto rozpisem a pravidly mistrovství.   

 
Čl. 2 

Kategorie 

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

1.  I. kategorie 
rok narození 1986 a mladší, 

2.  II. kategorie 
rok narození 1985 až 1976, 

3.  III. kategorie 
rok narození 1975 a starší, 

b) kategorie ženy 
 bez rozdílu věku. 
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Čl. 3 
Popis soutěže 

(1) Policejní víceboj je soutěž jednotlivců a družstev. 
(2) Disciplíny 

a)  překážková dráha, 
b)  střelba za ztížených podmínek,  
c)  plavání (záchrana tonoucího), 
d)  policejní cross, 
e) soutěž družstev. 

 
Čl. 4 

Disciplína překážková dráha  

(1) Ústroj a vybavení 
a)  služebně-pracovní stejnokroj vzor 92 nebo kombinéza vzor 92, (minimální ústroj 

v případě vysokých teplot – kalhoty, tričko), 
b)  boty vzor 92 nebo kotníčkové boty s vysokou pevnou podrážkou, dle výstroje 

útvarů, 
c)  služební opasek, 
d)  opaskové pouzdro na služební pistoli a pouzdro na zásobník, 
e)  služební pistole se dvěma zásobníky, 
f)  pouta s klíčky. 

(2) Délka dráhy cca 300 metrů.  
(3) Popis disciplíny  

a)  přenesení 2 kusů břemen o váze 15 kg muži, 10 kg ženy, na vzdálenost 50 m, 
b)  běh přes kladinu o výšce 180 cm s následným seskokem, 
c)  skok přes příkop cca 2 m,  
d)  zdolání pevné bariéry 2 m, časový úsek na zdolání 20 sekund, 
e)  zdolání překážky z pneumatik,   
f)  zdolání překážky bránící přímému běhu, 
g)  plížení ve výškově omezeném prostoru. 

 (4) Penalizace 
a)  nepřenesení břemene na předepsanou vzdálenost – 10 sekund, 
b)  vynechání překážky – diskvalifikace v disciplině,  
c)  zdolání překážky nepovoleným způsobem – 10 sekund.  
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Čl. 5 

Disciplína praktická střelba 

(1) Ústroj a vybavení 
a)  služebně-pracovní stejnokroj vzor 92 nebo kombinéza vzor 92, (minimální ústroj 

v případě vysokých teplot – kalhoty, tričko), 
b)  boty vzor 92 nebo kotníčkové boty s vysokou pevnou podrážkou, dle výstroje 

útvarů, 
c)  služební opasek, 
d)  opaskové pouzdro na služební pistoli a pouzdro na zásobník, 
e)  služební pistole se dvěma zásobníky, 
f)  pouta s klíčky.  

(2) Terče papírové evidenční číslo 37,    
(3) Vzdálenost terčů 5 až 7 m. 
(4) Počet nábojů 26 – dva zásobníky 12 a 14.  
(5) Seznámení s bezpečnostními pravidly, praktickým provedením střelby a 

hodnocením bude provedeno před začátkem disciplíny.  

Čl. 6 
Disciplína plavání  

(1) Ústroj a vybavení  
a)  plavky,  
b) oděv zajistí pořadatel, 
c) plavecké brýle nejsou povoleny. 

(2) Délka dráhy 2 x 25m. 
(3) Popis disciplíny  

a)  skok do vody z mělké strany bazénu po nohou - skok do neznámé vody, 
b)   na vzdálenější straně vyzvednutí předmětu ze dna bazénu s dohmatem a 

odložením předmětu, 
c)  plavání 50 m libovolným způsobem v oděvu. 

(4) Penalizace 
a)  neuplavání předepsané vzdálenosti – diskvalifikace v disciplině, 
b)  skok do vody po hlavě – 10 sekund, 
c) nevyzvednutí předmětu ze dna bazénu – 15 sekund. 

(5) Hodnocení - celkový čas od startovního povelu po dohmat v cíli. 
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Čl. 7 

Disciplína policejní cross 

(1) Ústroj a vybavení 
a)  služebně-pracovní stejnokroj vzor 92 nebo kombinéza vzor 92, (minimální ústroj 

v případě vysokých teplot – kalhoty, tričko), 
b)  boty vzor 92 nebo kotníčkové boty s vysokou pevnou podrážkou, dle výstroje 

útvarů, 
c)  služební opasek, 
d)  opaskové pouzdro na služební pistoli a pouzdro na zásobník, 
e)  služební pistole se dvěma zásobníky, 
f)  pouta s klíčky. 

(2) Délka trasy cca 5 km.     
(3) Popis disciplíny - policista musí proběhnout celou viditelně vyznačenou 

trasu. 
(4) Penalizace  

a)  neproběhnutí celé stanovené trasy - diskvalifikace v disciplíně, 
b)  ztráta služební pistole nebo pout - diskvalifikace v disciplíně. 
  (5) Hodnocení - počítá se celkový čas proběhnutí vyznačené trasy. 

(6) Trasa bude v průběhu závodu pro soutěžící uzavřena. 
 

Čl. 8 
Disciplína soutěž družstev 

(1) Ústroj a vybavení 
a)  služebně-pracovní stejnokroj vzor 92 nebo kombinéza vzor 92, (minimální ústroj 

v případě vysokých teplot – kalhoty, tričko), 
b)  boty vzor 92 nebo kotníčkové boty s vysokou pevnou podrážkou, dle výstroje 

útvarů, 
c)  služební opasek, 
d)  opaskové pouzdro na služební pistoli a pouzdro na zásobník, 
e)  služební pistole se dvěma zásobníky, 
f)  pouta s klíčky. 

(2) Délka trasy cca 7 km.     
(3) Popis disciplíny 

a)  družstvo musí proběhnout celou viditelně vyznačenou trasu, 
b)  na trase provede družstvo praktickou ukázku první pomoci, 
c)   na trase provede družstvo zadržení a spoutání nebezpečného pachatele, 
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d) další úkoly, související s policejní činností.   
(4) Penalizace  

a)  neproběhnutí celé stanovené trasy - diskvalifikace v disciplíně, 
b)  nesprávně provedená první pomoc  - max. 60 sekund (určí zdravotník), 
c)  ztráta služební pistole nebo pout - diskvalifikace v disciplíně, 
d)   nesprávný postup při zadržení nebezpečného pachatele – 20 sekund,  
e)   nesprávná manipulace s pouty – upuštění pout při zákroku – 10 sekund,  
f)    nespoutání pachatele – diskvalifikace v disciplině. 

(5) Hodnocení - počítá se celkový čas proběhnutí vyznačené trasy všemi členy 
družstva. 

(6) Trasa bude v průběhu závodu pro soutěžící uzavřena. 
 

Čl. 9 
Celkové hodnocení disciplín 

(1) Hodnocení jednotlivých disciplín 
a)  1. místo 0 bodů, 
b)  2. místo 2 body, 
c)  3. místo 3 body atd. 

(2) Vítězí soutěžící s nejnižším počtem bodů v součtu všech disciplin. Při 
rovnosti bodů rozhoduje o vítězi lepší umístění v disciplíně střelba. 

(3) Pokud je soutěžící v některé disciplíně diskvalifikován, je hodnocen jako 
poslední soutěžící v disciplině. 

(4) U družstev rozhoduje o umístění nejlepší dosažený čas družstva. Při 
rovnosti časů družstev rozhoduje o umístění vyšší věkový součet družstva.  

 
Čl. 10 

Bezpečnostní pravidla 

(1) Služební pistole musí být mimo vymezené prostory v pouzdře, vybitá, bez 
náboje v nábojové komoře, se spuštěným kohoutem. 

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

(3) Při porušení bezpečnostních pravidel bude soutěžící diskvalifikován. 
 

Čl. 11 
Protesty 

(1) Protesty se podávají písemně, prostřednictvím vedoucího výpravy 
hlavnímu rozhodčímu, nejpozději do 15 minut po neoficiálním vyhlášení výsledků 
(vyvěšení na tabuli). 
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Čl. 12 
Závěrečná ustanovení 

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

(2) Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě 
vedoucích výprav před zahájením jednotlivých soutěží.  


