
Unie tělovýchovných organiz0ací Policie České republiky, 
sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. 

Propozice 
 

Mistrovství UNITOP ČR v beach volejbalu 2018 
 pro zájmové volejbalisty, členy sportovních klubů policie, 

policisty, hasiče a zaměstnance Ministerstva vnitra 
 

 

 

 

 

 
  

 
 

24. a 25. května 2018 
areál Sokolského koupaliště /Sokolák/ – Brněnská přehrada 

Generální	partner:	

	

	



 

Pořadatel:   SKP Kometa Brno 

Termín konání:  24. a 25. května 2018 

Místo konání:  areál Sokolské koupaliště, ul. Hrázní – Brněnská přehrada 

Startovní předpis: podle pravidel beachvolejbalového svazu 

Soutěž: M UNITOP ČR je vypsán pro dvoučlenná družstva mužů a žen, bez omezení věku. 

Účastníci závodů: členové sportovních klubů policie, policisté, zaměstnanci MV a PČR 
 
Kategorie: muži ...................................  bez rozdílu věku 
 ženy ………………………..   bez rozdílu věku 
 
Startovné: Startovné se nevybírá.  
  
 
Organizační výbor:      
                                            Ředitel závodu:            Petr Havlíček 
                                              Sekretář závodu:          Ing. Jan Radoberský 
                                              Hlavní rozhodčí:                                Monika Zajíčková 
 
Přihlášky do závodu:  Sportovní klub Policie KOMETA BRNO z. s. 
  Bauerova 5 
  603 00 Brno 
  telefon 543 331 312 
  E-mail info@kometabrno.cz  
 
Přihlášky zasílejte přednostně elektronickou poštou do 21.5.2018 !!!! 
 
Kontakt pro případné další dotazy: 

Monika Zajíčková  
referent majetkové správy 
+420 974 622 319 
+420 725 074 413 
monika.zajickova@pcr.cz 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

 

Časový program:  Prezence družstev čtvrtek 24. 5. 2018 od 9:30 hod. 

  Začátek utkání čtvrtek 24. 5. 2018 od 10:30 hod. 

  Začátek utkání pátek 25. 5. 2018 od 8:30 hod. 

  Ukončení v cca 15:00 hod. 
 
Systém mistrovství:  Určí pořadatel dle počtu přihlášených družstev.  

 

Podmínky účasti:       Závodníci, činovnici a diváci se zúčastní tohoto závodu na vlastní nebezpečí. 

	



Ubytování:																													 20 míst přímo v areálu Sokolák, 20 míst na ubytovně PČR v Brně, tř. Kpt. 
    Jaroše, další možnost ve vlastních stanech v areálu Sokolák. Ubytování si 
    hradí účastníci sami.  

Různé:																													 Pitný režim pro účastníky zajištěn. 

Stravování:   Čtvrtek - 24. 5. 2018 oběd a večeře zajištěny, stravenky obdrží účastníci při 
    													prezenci. 

    Pátek 25. 5. 2018 snídaně a oběd. 

Ceny:    družstva v pořadí 1. - 3. místo obdrží medaile, pohár a diplom UNITOP  
    ČR a věcnou cenu volejbalový míč. 
	

	

	


