
II. Všeobecná ustanovení
Čl. 1

Organizace mistrovství
(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají

a)Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,

b)Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy,

c)Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a 
hasičů, z. s. (dále jen „unie“),

d)Sportovní klub policie potápěči Hradec Králové, z. s.

(2) Mistrovství se uskuteční ve dnech 14. až 16. září 2016 ve sportovním 
areálu TJ Sokol Čestice.

(3) Informace k mistrovství poskytuje kpt. Jana Soukupová, tel. 974 521 204, 
e-mail: jana.soukupova@pcr.cz. 

Čl. 2
Soutěžící a vedoucí výpravy

(1) Mistrovství se může zúčastnit jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen 

a) z každého krajského ředitelství policie, 

b)společné družstvo útvarů policie s celostátní působností a organizačních článků 
Policejního prezídia České republiky, 

c) útvarů Ministerstva vnitra.

(2) Družstvo mužů může být v případě nízkého počtu soutěžících doplněno 
ženami (maximálně 2 na hřišti). Ženy zařazené na soupisce tohoto družstva však 
nemohou zároveň startovat v samostatné soutěži družstev žen. 

(3) Soutěžící reprezentují na mistrovství útvar, ve kterém jsou služebně 
zařazeni. Vytváření jiných společných družstev než jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 se 
nepřipouští. 

(4) Výpravu tvoří maximálně 22 osob, z toho maximálně 10 soutěžících v 
družstvu, 1 vedoucí družstva a 1 řidič.

(5) Vedoucí výpravy

a)se účastní porady s organizačním štábem,

b)zodpovídá za kázeň soutěžících.

Čl. 3
Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají e-mailem na adresu jana.soukupova@pcr.cz.

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je dne 30. srpna 2017.



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

Čl. 4
Losování

Losování provede Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje po 
obdržení přihlášek.

Čl. 5
Prezence

(1) Prezence proběhne dne 14. září 2017 od 08:00 hodin do 09:00 hodin 
v místě konání mistrovství.

(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni prokázat se služebním průkazem 
příslušníka policie respektive Ministerstva vnitra nebo zaměstnance policie 
respektive Ministerstva vnitra.

(3) V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavci 2 nebude 
soutěžícímu umožněn start.

Čl. 6
Ubytování, stravování a doprava

(1) Ubytování pro výpravy ze vzdálenějších míst v předchozí den mistrovství 
bude dle kapacitních možností zajištěno Krajským ředitelstvím policie 
Královéhradeckého kraje bezplatně na základě předchozího projednání 
s tajemníkem mistrovství.

(2) Místo ubytování bude vedoucím družstev sděleno po uzavření příjmu 
přihlášek a rozlosování soutěže.

(3) Stravování účastníků mistrovství začíná dne 14. září 2017 obědem a končí 
15. září 2017 obědem, hradí Sportovní klub policie potápěči Hradec Králové, z. s.

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



ROZPIS A PRAVIDLA MISTROVSTVÍ

I. Rozpis
13. září 2017 do 09:00 příjezd členů organizačního štábu, 

příprava sportovišť,

18:00 až 20:00 příjezd družstev do 
ubytovacího zařízení,

14. září 2017 08:00 až 09:00 prezence v místě konání soutěže,

09:30 nástup, zahájení mistrovství,

10:00 zahájení utkání ve skupinách,

18:00 předpokládané ukončení hracího dne,

15. září 2017 07:00 až 08:00 snídaně, 

09:00 zahájení druhého dne mistrovství,

14:00 vyhlášení výsledků, odjezd.

II. Pravidla
Čl. 1

Předpis
Hraje se podle platných mezinárodních pravidel FIBV (bez podavačů míčů) 

a za splnění podmínek stanovených rozpisem a pravidly mistrovství.

Čl. 2
Hrací systém 

Hrací systém bude určen podle počtu přihlášených družstev a zaslán 
vedoucím družstev. 

Čl. 3
Hrací povrch

Venkovní hřiště antuka, v případě nepříznivého počasí hala s dřevěným nebo 
umělohmotným povrchem.

Čl. 4
Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy tohoto rozpisu a pravidel mistrovství dle 
počtu přihlášených družstev a povětrnostních podmínek.


