II. Všeobecná ustanovení mistrovství
Čl. 1
Organizace mistrovství
(1) Mistrovství ve vzájemné spolupráci pořádají
a) Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy (dále jen „pořadatel“),
b) Unie tělovýchovných organizací Policie České Republiky, sportovní svaz policistů
a hasičů, z. s.,
c) Sportovní policejní spolek Prezidium Praha, z. s. (dále jen „SPS Prezidium Praha“).
(2) Místo konání mistrovství VVP Libavá.
(3) Termín konání mistrovství 13. - 17. května 2019.
(4) Informace k mistrovství poskytuje tajemník mistrovství pplk. Ing. Mgr. Andrea
Frydrychová, LL.M., tel. 841 462 nebo 739 608 510.
Čl. 2
Soutěžící a vedoucí výpravy
(1) Ředitelé útvarů mohou vyslat výpravu v počtu až 4 soutěžících, z nichž jeden
bude určen jako vedoucí výpravy.
(2) Soutěžící reprezentují na mistrovství útvar, ve kterém jsou služebně zařazeni.
(3) Vedoucí výpravy
a) účastní se technických porad s organizačním štábem mistrovství,
b) zastupuje soutěžící při případných protestech.
Čl. 3
Vybavení a ústroj soutěžících
(1) Povinné vybavení a ústroj soutěžících
a) přidělená služební odstřelovací puška,
b) ústroj dle výstroje útvaru s ohledem na povětrnostní podmínky,
c) chrániče sluchu.
(2) Služební střelivo v počtu 200 kusů nábojů pro jednoho soutěžícího zajišťuje
vysílající útvar policie.
(3) Další povolené vybavení
a) pozorovací dalekohled,
b) dálkoměr,
c) měřič síly větru,
d) střelecká podložka,
e) stativ.
(4) Slavnostního vyhlášení výsledků se soutěžící zúčastní ve služebním
stejnokroji nebo ve společenském oděvu.

Čl. 4
Přihlášky
(1) Přihlášky se zasílají tajemníkovi mistrovství e-mailem na adresu
andrea.frydrychova@pcr.cz.
(2) Termín uzavření příjmu přihlášek je 26. březen 2019
(3) Složení družstev bude nahlášeno při prezenci.
Čl. 5
Prezence
(1) Prezence proběhne dne 13. května 2019 v době od 10.00 do 13.00 hodin
v registračním středisku.
(2) Při prezenci jsou soutěžící povinni prokázat se služebním průkazem
příslušníka policie.
Čl. 6
Stravování, ubytování a doprava
(1) Stravování soutěžících (vyjma hostů) a členů organizačního štábu zajišťuje
pořadatel formou celodenního stravování v místě konání soutěže bezplatně počínaje
večeří dne 13. května 2019 a konče večeří dne 16. května 2019. Náklady hradí SPS
Prezidium Praha.
(2) Stravování hostů zajišťuje pořadatel a hradí SPS Prezidium Praha.
(3) Ubytování soutěžících a členů organizačního štábu je zajištěno bezplatně ve
VVP Libavá, ubytovna Berounská, Město Libavá.
(4) Dopravu do místa konání a zpět zajišťuje vysílající útvar policie.

Rozpis a pravidla mistrovství
I. Rozpis mistrovství
13. května 2019

10:00 – 13:00
13:00 – 14:00
15:00 - 17.00

prezence a ubytování v objektu VVP Libavá
ubytovna Berounská
porada organizačního štábu se závodníky
v posádkovém domě armády VVP Libavá
(dále jen „PDA Libavá“)
nástřel zbraně na střelnici Daskabát,
večeře na střelnici

14. května 2019

07.30 - 08.30
08.45 - 09.00
09.00 - 19.00

snídaně na střelnici Daskabát
slavnostní zahájení soutěže
I. část střelecké soutěže
oběd, večeře

15. května 2019

07.30 - 08.30
09.00 - 19.00

snídaně na střelnici Daskabát
II. část střelecké soutěže
oběd, večeře

16. května 2019

07.30 - 08.30
09.00 - 12.00
12.00 - 13.00
18.30 - 20.00
od 21.00

snídaně na střelnici Daskabát
III. část soutěže
oběd
vyhlášení výsledků na PDA Libavá
a slavnostní ukončení soutěže
večeře

07.00 až 09.00

vyklizení a předání pokojů, odjezd.

17. května 2019

II. Pravidla mistrovství
Čl. 1
Popis soutěže
(1) Mistrovství je soutěž jednotlivců a předem nahlášených dvoučlenných
družstev.
(2) Popis jednotlivých cvičení a kritéria hodnocení budou oznámena
bezprostředně před jejich zahájením.
Čl. 2
Hodnocení
(1) Mistrem Policie České republiky bude vyhlášen příslušník a družstvo Policie
České republiky, které dosáhne nejvyššího počtu bodů ze všech cvičení.
(2) Vítězem mezinárodního mistrovství bude vyhlášen příslušník a družstvo
bezpečnostního sboru nebo ozbrojené složky, které dosáhnou nejvyššího počtu bodů
ze všech cvičení.
Čl. 3
Bezpečnostní pravidla

(1) Služební zbraně musí být mimo vymezené prostory v pouzdře, vybité, bez
nábojů v zásobníku.
(2) Manipulace se zbraní a municí je povolena pouze na povel rozhodčích na
určeném stanovišti.
(3) Při porušení bezpečnostních pravidel bude soutěžící diskvalifikován.
Čl. 4
Protesty
Případné protesty se podávají písemně prostřednictvím vedoucího výpravy
technickému řediteli nejpozději do 15 minut po vyvěšení výsledků soutěže na
informační tabuli v registračním centru.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby provést změny oproti rozpisu.
(2) Případné změny budou oznámeny a upřesněny na technické poradě
s vedoucími družstev před zahájením mistrovství.
(3) Soutěžící jsou povinni se řídit pokyny organizačního štábu.

