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Propozice	Mistrovství	UNITOP	ČR	v	ledním	hokeji	2018		

Chomutov	27.	–	29.	listopadu	2018	

Ve	dnech	27	až	29.	listopadu	2018	se	uskuteční	Mistrovství	UNITOP	ČR	v	ledním	hokeji	(dále	
jen	„mistrovství“),	které	pod	záštitou	hejtmana	Ústeckého	kraje	pořádá	Unie	tělovýchovných	
organizací	 Policie	 České	 republiky,	 sportovní	 svaz	 policistů	 a	 hasičů,	 z.	 s.	 ve	 spolupráci	
s	Krajským	ředitelstvím	policie	Ústeckého	kraje	a	Sportovním	klubem	policie	Kadaň,	z.	s..	

1. Vedení	mistrovství	a	organizační	výbor:	
	

Ředitel	mistrovství:	 	 	 	 plk.	Mgr.	Jaromír	Kníže	

Výkonný	ředitel	mistrovství:		 	 plk.	Mgr.	Zbyněk	Dvořák	

Technický	ředitel:	 	 	 	 plk.	Mgr.	Jaroslav	Peleška	 	

Sportovní	ředitel:	 	 	 	 plk.	Mgr.	Daniel	Plechatý	

Tajemník	mistrovství:	 	 	 kpt.	Ing.	Bc.	Roman	Rainer	

Hlavní	rozhodčí:	 	 	 	 por.	Bc.	Jiří	Rozlílek	

Technický	delegát	UNITOP	ČR:	 	 PaedDr.	Josef	Haupt	

	

2. Účastníci:	

KŘP	hl.	m.	Prahy,	KŘP	Středočeského	kraje,	KŘP	Královéhradeckého	a	Pardubického	
kraje,	KŘP	Jihočeského	kraje,	KŘP	Plzeňského	a	Karlovarského	kraje,	KŘP	Libereckého	
kraje,	 KŘP	 Ústeckého	 kraje,	 KŘP	 Olomouckého	 a	 Zlínského	 kraje,	 KŘP	
Moravskoslezského	kraje	a	Ředitelství	služby	cizinecké	policie.		

	

3. Místo	konání:	

ROCKNET	ARÉNA	Chomutov	(2	hrací	plochy),	Mostecká	5773,	430	01	Chomutov.	

	

4. Termín	konání:	

27	až		29.	listopadu	2018.	

	

	



5. Prezence:		

Dne	27.	 listopadu	2018	od	10:00	hod.	do	12:00	hod.	v	ROCKNET	ARÉNĚ	Chomutov,	
Mostecká	5773,	430	01	Chomutov.	Prezence	se	zúčastní	pouze	jeden	zástupce	(vedoucí	
týmu)	za	každý	tým,	který	se	mistrovství	účastní.	Při	prezenci	je	nutno	předložit	originál	
soupisky	týmu	včetně	přidělených	čísel	dresů	a	doklad	o	úhradě	startovného.	Následně	
bude	 v	 šatně	 každého	 týmu	 provedeno	 porovnání	 soupisky	 hráčů	 se	 služebním	
průkazem	policisty	nebo	průkazem	občanského	zaměstnance	Policie	ČR	a	MV.	

		

6. Podmínky	účasti:			

Mistrovství	se	mohou	účastnit	pouze	policisté	a	občanští	zaměstnanci	Policie	ČR	a	MV	
bez	ohledu	na	útvar,	ve	kterém	slouží.	Hraje	se	podle	platných	pravidel	ČSLH.	Hráči	
musí	hrát	v	kompletní	hokejové	výstroji	a	každý	tým	musí	mít	dvojí	barevné	provedení	
dresů.	 Každé	 družstvo	 bude	 reprezentovat	 pouze	 jeden	 útvar	 a	 to	 ten,	 který	 se	
rozhodující	 měrou	 podílel	 na	 skladbě	 družstva.	 Všichni	 účastníci	 se	 při	 prezenci	
prokážou	platným	služebním	průkazem	policisty,	průkazem	občanského	zaměstnance	
Policie	ČR	a	MV.	

	

7. Maximální	počet	hráčů:	

Každý	tým	může	mít	na	soupisce	maximálně	20	hráčů,	celá	výprava	včetně	řidiče	
nesmí	přesáhnout	23	osob.	

		

8. Hrací	systém:		

Celkem	je	přihlášeno	10	týmů	–	2	skupiny	po	5	týmech.	Hrát	se	bude	systém	každý	
s	každým	ve	skupině	+	zápasy	o	umístění.	Hrací	doba	 je	stanovena	na	2	x	15	minut	
čistého	času.	Hrací	doba	finále	je	stanovena	na	3x15	minut	čistého	času.	Úprava	ledu	
v	době	přestávek.	

	
Časový	program	mistrovství:	

Úterý	27.	listopadu	2018	

Velká	hala:	 	 	 12:00	–	19:30	hodin	-	zápasy	ve	skupinách		

Malá	hala:	 	 	 12:00	–	19:30	hodin	–	zápasy	ve	skupinách	

20:00	hodin	–	zahajovací	galavečer	účastníků	a	hostů	mistrovství	

Středa	28.	listopadu	2018	



Velká	hala:	 	 	 08:00	–	13:15	hodin	-	zápasy	ve	skupinách		

Malá	hala:	 	 	 08:00	–	13:15	hodin	–	zápasy	ve	skupinách	

Velká	hala:	 	 	 14:15	–	16:45	hodin	–	semifinále	play-off		

Malá	hala:	 	 	 14:15	–	16:45	hodin	–	zápasy	o	umístění	

Velká	hala:	 	 	 17:00	–	18:00	hodin	–	dovednostní	soutěže	

Čtvrtek		29.	listopadu	2018	

Velká	hala:	 	 	 08:30	hodin											 -	zápas	o	3.	místo	

		 	 	 	 10:00	hodin	 	 -	VIP	utkání	osobností		 	

		 	 	 	 11:30	hodin	 	 -	finále	

		 	 	 	 14:00	hodin	 	 -	slavnostní	ukončení	

Malá	hala:	 	 	 08:00	–	11:30	hodin	–	další	zápasy	o	umístění		

Bodování	zápasů	

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. Fair-play	–	menší	počet	trestů	v	minutách	
7. Los	

Ve	 skupině	 utkání	 končí	 i	 nerozhodným	 výsledkem.	 V	 utkání	 o	 umístění	 se	 bude,	
v	případě	nerozhodného	výsledku	v	základní	hrací	době,	zápas	prodlužovat	o	5	minut	
čistého	času	s	hrou	3	na	3.	Pokud	i	po	uplynutí	této	doby	nebude	zápas	rozhodnut,	o	
vítězi	utkání	rozhodnou	samostatné	nájezdy	a	to	v	první	sérii	3	samostatné	nájezdy,	
které	musí	provést	vždy	jiný	hráč.	Pokud	ani	po	této	sérii	samostatných	nájezdů	nebude	
zápas	 rozhodnut,	 pokračuje	 se	 v	 samostatných	 nájezdech	 a	 to	 vždy	 po	 jednom	
samostatném	 nájezdu	 každého	 týmu	 dokud	 se	 nerozhodne	 o	 vítězi	 utkání.	 Tyto	
samostatné	nájezdy	může	provést	i	hráč,	který	samostatný	nájezd	již	prováděl.	

Pořadatel	 si	 vyhrazuje	 právo	 změny	 časového	 harmonogramu	 mistrovství	 podle	
aktuální	situace.	



9. Rozlosování	do	skupin:	

Rozlosování	jednotlivých	týmů	do	skupin	proběhne	v	dostatečném	časovém	předstihu	
před	 začátkem	 mistrovství.	 Všechny	 zúčastněné	 týmy	 budou	 do	 26.	 října	 2018	
vyrozuměni	o	rozdělení	do	jednotlivých	skupin	a	budou	mít	k	dispozici	přesný	časový	
sled	jednotlivých	zápasů.	Týmy	zašlou	na	jednotném	formuláři	soupisky	(bude	doručen	
samostatně)	 včetně	 přidělených	 čísel	 dresů	 a	 loga	 týmů	 v	 elektronické	 podobě	
v	termínu	do	26.	října	2018	na	e-mailovou	adresu	roman.rainer@pcr.cz		

	

10. Protesty:		

Mohou	být	podány	do	10	min	po	ukončení	zápasu	se	složením	kauce	1.000,-	Kč	
k	rukám	JURY.		

	
11. Tresty:		

Dle	platných	pravidel	ČSLH	–	menší	trest	-	1	minuta,	vyšší	trest	-	3	minuty.	

	

12. Rozhodčí:			

Delegováni	ČSLH,	každé	utkání	řídí	2	rozhodčí,	finále	3	rozhodčí.	

	

13. JURY	:			

Ředitel	mistrovství,	výkonný	ředitel	mistrovství,	sportovní	ředitel	mistrovství,	hlavní	
rozhodčí,	technický	delegát	UNITOP	ČR	a	zvolený	zástupce	účastníků	turnaje.	

	

14. Ceny:		

Poháry	 a	 medaile	 za	 1.	 -	 3.	 místo	 a	 individuální	 ocenění	 po	 skončení	 mistrovství	
(nejlepší	střelec,	nejužitečnější	hráč	a	nejlepší	gólman).			

	

15. Ubytování	účastníků:		

Domov	mládeže,	ul.	Na	Průhoně	č.	4800,	Chomutov	(kontakt	Ivana	Procházková,	tel.:	
737	887	035),	

Týmy:	



KŘP	hl.	m.	Prahy,	KŘP	Středočeského	kraje,	KŘP	Královéhradeckého	a	Pardubického	
kraje,	KŘP	Jihočeského	kraje,	KŘP	Olomouckého	a	Zlínského	kraje	a	Ředitelství	služby	
cizinecké	policie.		
	
Domov	mládeže,	ul.	Palackého	č.	239/5,	Chomutov	(kontakt	Ivana	Procházková,	tel.:	
737	887	035),	

Týmy:	
KŘP	Plzeňského	a	Karlovarského	kraje,	KŘP	Moravskoslezského	kraje.	

Hotel	 ARÉNA,	 ul.	 Mostecká	 č.	 5900,	 Chomutov	 (kontakt	 Ivana	 Procházková,	 tel.:	
737	887	035)	

Týmy:	
KŘP	Libereckého	kraje,	KŘP	Ústeckého	kraje.	

Konečné	 požadavky	 na	 ubytování	 jednotlivých	 týmů	 (počty	 ubytovaných)	 zašlete	
nejpozději	do	16.	listopadu	2018	na	e-mailovou	adresu	krpulk.uo.cv.kp@pcr.cz.			

	

16. Parkování:		

Parkování	 autobusů	 případně	 osobních	motorových	 vozidel	 na	 parkovišti	 ROCKNET	
ARÉNY,	 případně	 v	 místě	 ubytování	 –	 Domov	 mládeže,	 ul.	 Na	 Průhoně	 č.	 4800,	
Chomutov.	Autobusy	týmů	ubytovaných	v	Domově	mládeže,	ul.	Palackého	č.	239/5,	
Chomutov	 a	 v	 hotelu	 ARÉNA,	 Mostecká	 č.	 5900,	 Chomutov,	 budou	 parkovat	 na	
parkovišti	ROCKNET	ARÉNY.	

	

17. Stravování	a	pitný	režim:			

Snídaně	28.	a	29.	listopadu	2018	budou	zajištěny	prostřednictvím	velkého	bufetu	pro	
sportovce	 v	 místě	 ubytování.	 Obědy	 27.	 a	 28.	 listopadu	 2018	 budou	 zajištěny	 pro	
jednotlivé	 týmy	 v	 prostorách	 ROCKNET	 ARÉNY.	Oběd	 dne	 29.	 listopadu	 2018	 bude	
vydán	při	snídani	ve	formě	balíčku.	Večeře	dne	27.	listopadu	2018	bude	formou	rautu	
na	 zahajovacím	 galavečeru	mistrovství	 v	 prostorách	 kina.	 Večeře	 dne	 28.	 listopadu	
2018	individuálně.	Cena	za	nocleh,	snídani	a	oběd	je	stanovena	na	částku	413,--	Kč	na	
osobu	a	den	u	 týmů	ubytovaných	v	Domově	mládeže,	ul.	Na	Průhoně	č.	4800	a	ul.	
Palackého	 č.	 239/5,	 Chomutov	 a	 na	 částku	 655,--	 Kč	 u	 týmů	 ubytovaných	 v	 hotelu	
ARÉNA,	ul.	Mostecká	č.	5900,	Chomutov.	Stravenky	na	stavu	budou	vydány	zástupci	
každého	týmu	podle	počtu	osob	v	každém	týmu	(kontaktní	osoba	pro	výdej	stravenek	
-	Ivana	Procházková,	tel.:	737	887	035).	Pro	každý	tým	budou	zajištěny	iontové	nápoje	
a	voda	 (šatny	 týmů).	V	případě	nutnosti	 je	možné	zakoupit	malé	občerstvení	přímo	
v	prostorách	ROCKNET	ARÉNY.	

	



18. Zdravotnické	zabezpečení	

Bude	zajištěno	Zdravotnickým	ústavem	Severočeského	kraje.	

	

19. Startovné:		

Každý	tým	uhradí	startovné	ve	výši	8.000	,-	Kč	v	termínu	do	15.	října	2018	

Bankovní	spojení:	Moneta	Money	Bank,	číslo	účtu:	1601602714/0600	

	
20. Kontakty	na	organizátory:					

	
- plk.	Mgr.	Jaroslav	Peleška,	krpulk.uo.cv.vedouci@pcr.cz,	724	106	783	
- plk.	Mgr.	Daniel	Plechatý	daniel.plechaty@pcr.cz,	724	060	429	
- kpt.	Ing.	Bc.	Roman	Rainer,	roman.rainer@pcr.cz,	721	637	798	

	

	


