
                                                        

II. Všeobecná ustanovení mistrovství

Čl. 1
Organizace mistrovství

(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají

a) Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 

b) Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy,

c) OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA,

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

e) Sportovní klub policie České Budějovice.

(2) Místo konání mistrovství: lyžařský areál Zadov – Churáňov.

(3) Datum konání mistrovství: 12. až 16. února 2018.

(4) Informace k mistrovství: Bc. Petr PÁVEK, tel. 974 841 476, 735 726 029.

Čl. 2
Přihlášky

(1) Přihlášky se zasílají e-mailem na adresu roman.hajny@pcr.cz

(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je do 31. ledna 2018.

(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 
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 12. února 2018 v době od 10.00 do 12.00 hodin 
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v hotelu Šumava.

(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 Šumava bezplatně.

(2) Stravování pro organizační štáb bude zahájeno večeří dne 11. února 2018, 
pro soutěžící obědem dne 12. února 2018 a ukončeno bude snídaní dne 16. února 
2018.

(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

11. února 2018        14.00                   příjezd organizačního štábu,
18.00 večeře, 

  19.00                   porada organizačního štábu.
                             
12. února 2018 07.00 snídaně,

08.00 odjezd organizačního štábu na tratě,
09.30 až 11.30 příjezd soutěžících,

                                12.00                  oběd,
13.00 slavnostní zahájení  mistrovství,

                         13.30 až 17.00     trénink na tratích,
                           18.00 večeře,
                             19.00                   porada organizačního štábu, 

19.30                  porada vedoucích družstev, losování.

13. února 2018 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,
19.30                  porada vedoucích družstev.

14. února 2018 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, 
13.30 až 17.00 rychlostní závod, muži, ženy, 1 km, 
18.00 večeře,
19.00 porada organizačního štábu,                                

  19.30                     porada vedoucích  družstev.

15. února 2018 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.

16. února 2018        07.00 až 8.00       snídaně, 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

a)kategorie muži

1. I. kategorie 
do 35 let včetně (rok narození 1983 a mladší),

2. II. kategorie

36 až 45 let (rok narození 1982 až 1973),

3. III. kategorie
46 let a starší (rok narození 1972 a starší),

b)kategorie ženy

1. I. kategorie
do 35 let včetně (rok narození 1983 a mladší),

2. II. kategorie
36 a starší (rok narození 1982 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 intervalově.

(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  
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 povětrnostních podmínek a počtu přihlášených soutěžících.


