
                 
 

 
                        

 
 

 p o ř á d a j í 
 

Mistrovství UNITOP  ČR v nohejbale trojic 
 

Praha 29. květen 2019  
_______________________________________________________________________________________ 
 

Všeobecná ustanovení 
 

Pořadatel:               Sportovní policejní spolek Prezidium Praha 
                                                  www.skpprezidium.wz.cz 
 
Datum konání:       29. května 2019 od 08:30 hod.       
 
Místo konání:         Praha Stromovka – centrum sportu MV,  

       Za Císařským mlýnem 1063 
           
 Ředitel mistrovství: p. Rudolf Kuběna  
            
 Technický ředitel: p. Pavel Kult  
 
 Delegát Unitop:      p. Jiří Zlatník 
           
 Informace:  pp. Kuběna, Kult (974 842772, 703 847 819, 737 142 858) 
           
 Prezence:               v 08:00 hodin u stolku pořadatelů 
 

Startují:                 tříčlenná družstva složená z příslušníků PČR, 
zaměstnanců MV i HZS a členů policejních klubů. Každé družstvo 
může mít dva náhradníky  

        
Podmínka účasti:   služební průkaz PČR, průkaz zaměstnance MV, HZS nebo průkaz  

       člena policejního klubu, dále uhrazení (při prezentaci)    
       účastnického poplatku za startující družstvo ve výši 200,-Kč   
       (obsahuje zajištění stravy, pitný režim během turnaje a drobné  
       věcné ceny).      

Přihlášky:               závazné přihlášky zašlete nejpozději do 17.5.2019  výhradně na                
                               e-mail: 

                 intranet:   UZC.S1.2SM@pcr.cz  nebo 
internet:   rudolf.kubena@seznam.cz,   

 
V přihlášce je třeba uvést název družstva a vedoucího družstva včetně 



spojení (mail, mt), příslušnost k útvaru či policejnímu klubu, OEČ nebo č. 
členského průkazu policejního klubu. Potřeba je i potvrdit odběr či 
odmítnutí stravy (pro zařízení služeb nutná objednávka). Při odmítnutí 
bude při prezentaci odečtena částka ve výši 30,-Kč za člena, který nebude 
chtít stravu. Do 24.5.2019 budou všichni účastníci seznámeni s herním 
systémem a nasazením. 

 
Stravování:            je pořadatelem zajištěno v jídelně areálu a během turnaje bude zajištěn  
                              i pitný režim účastníků 
 

Technická ustanovení 
 
Kategorie:               startují tříčlenná družstva v kategoriích  
 Č.1 - do 45 let hráči narození od 1.1.1975 
 Č.2 - nad 45 let hráči narození do 31.12.1974 
Předpis:                   soutěží se podle platných pravidel české nohejbalové asociace a pod  

        dohledem delegovaných rozhodčích 
 
Herní systém: bude stanoven podle počtu přihlášených družstev  

předpoklad skupiny 5-7 družstev v každé kategorii, pokud by v některé 
kategorii byl minimální počet družstev, budou zařazeni do společné 
skupiny, ale pořadí bude vyhlášeno po kategoriích 
start hráče i celého družstva kategorie 2 v kategorii 1 je možný za 
předpokladu, že to nenaruší harmonogram turnaje 

            
Závěrečná ustanovení 

 
Vyhlášení:  Po skončení turnaje v prostoru stolku pořadatelů.  Zveřejnění výsledků do 

2 dnů od ukončení mistrovství na obou webech SPS Prezidium. 
Ceny:                      první tři družstva obdrží  poháry, medaile a diplomy dle umístění.  

     
Protesty:                 je možno podat u ředitele mistrovství do 10-ti minut od vyhlášení  

       výsledků proti složené kauci 50 Kč  
        

                                                                           ředitel mistrovství 
    Rudolf Kuběna 


