
 
v ledním hokeji 

 

  



Propozice mistrovství UNITOP ČR v ledním hokeji  

PARDUBICE 

Ve dnech 3. - 4. listopadu 2016 pořádá  Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 
ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Královéhradeckého kraje, SKP lední hokej Hradec 
Králové, UNITOP ČR  a pod záštitou primátora města Pardubic a hejtmana Pardubického 
kraje Mistrovství UNITOP České republiky v ledním hokeji  pro rok 2016. 

1. Vedení mistrovství a organizační výbor: 
 

Ředitel mistrovství:    plk. Mgr. Jan Švejdar 

Tajemník mistrovství:    plk. Miloslav Kaplan  

STK mistrovství:    Ladislav Lučan 

Technický delegát UNITOP ČR:  mjr. Ing. Jiří Zlatník 

 

2. Účastníci: 
Osloveny: 
KŘP Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého a Pardubického 
kraje, KŘP hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Vysočina, Ředitelství 
služby cizinecká policie 
 

3. Místo konání: 
Tipsport aréna Pardubice 
 

4. Termín konání:   3. - 4. 11. 2016 

 
5. Prezence:  

Dne 3. listopadu 2016 od 7:00 hod. do 7:30 hod.  v Tipsport aréně Pardubice, kde je nutno 
předložit originál soupisky týmu a doklad o úhradě startovného. V šatně každého týmu proběhne 
kontrola hráčů.  
 

6. Podmínky účasti:   
Účastnit se mohou pouze policisté, občanští zaměstnanci P ČR a MV. Hraje se podle platných 
pravidel ČSLH. Hráči musí hrát v kompletní hokejové výstroji a každé družstvo musí mít dvoje 
dresy v různém barevném provedení. Všichni účastníci se při prezenci prokážou platným 
služebním průkazem policisty, průkazem občanského zaměstnance P ČR a MV. 
 

7. Maximální počet hráčů v družstvu: 
20 účastníků včetně výpravy a řidiče autobusu 
 

8. Hrací systém:  
10 družstev – 2 skupiny po 5 družstvech (každý s každým). Hrací doba 2 x 15 min. čistého času. Bude 
upřesněno podle počtu přihlášených mužstev. 



 

Čtvrtek - 8:00 – 18:00  

- zápasy ve skupinách  

Pátek  

 - 8:00 – 15:00 

- dohrávky skupin (oba zimní stadiony)  
- zápasy  o umístění podle pořadí v tabulce skupin 
- VIP utkání osobností  
- zápas o 3. místo 
- finále 

Za vítězství 3 body, remíza 1 bod, prohra 0 bodů. 

O umístění ve skupině rozhoduje: 

1. Počet bodů 
2. Vzájemný zápas 
3. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů 
4. Rozdíl skóre 
5. Větší počet vstřelených branek 
6. Los 
 

9. Rozlosování do skupin: 

            Časový harmonogram utkání: Bude zaslán v týdnu před začátkem mistrovství. 

10. Hrací doba: 
Dle stanoveného harmonogramu. Ve skupině utkání končí i nerozhodným stavem. 
Při postupových utkáních nebo utkáních o konečné umístění se uskuteční 3 trestná střílení, která 
nesmí provést ten stejný hráč. Pokud bude po 3 trestných střílení stále nerozhodný stav, pokračuje 
se po jednom trestném střílení na každé straně do rozhodnutí, tato trestná střílení již může provést 
i opakovaně hráč, který již trestné střílení provedl, do doby než se rozhodne o vítězi utkání. 
 

11. Protesty:  
Do 10 min. po ukončení zápasu se složením kauce 1000,- Kč k rukám STK. 
 

12. Tresty:  
Dle pravidel ledního hokeje – menší trest 1 min., vyšší trest 3 min. 
 

13. Rozhodčí:   
Delegováni ČSLH, každé utkání řídí 2 rozhodčí. 
 

14. Jury:   
Ředitel mistrovství, technický delegát, hlavní rozhodčí, tajemník mistrovství  
 

15. Ceny:  
Poháry a medaile za 1., 2. a 3. místo + individuální ocenění   
 



16. Ubytování účastníků:  
Vzdělávací zařízení Pardubice 
ŠPS Hradec Králové – 50 rezervováno s P. Tomáškem 
Účelové zařízení KŘP Pardubice  - Trpišov  
- Koordinace ubytování kpt. Mgr. Jitka Vavřinová: e-mail: jitka.vavrinova@pcr.cz, mobil 724 025 520 
 

17. Parkování:  
V místě pořádání mistrovství (dle dalších pokynů organizátora) 
 

18. Občerstvení, stravování a pitný režim:   
Restaurace a bufet zimního stadionu – hrazeno účastníky.   
Zdravotnické zabezpečení:  
Zajištěno pořadatelem 

19. Startovné:  8.000,- Kč je nutné uhradit na číslo účtu:       78-7792540217/0100   do 15. 10. 2016 
 

20. Kontakt:     
 
- Švejdar Jan jan.svejdar@pcr.cz, 602 492 055 
- Kaplan Miloslav miloslav.kaplan@pcr.cz, 602 719 726 

 

 

 

 

 

 

 

 


