
   

  
 

                                                    SPORTOVNÍ POLICEJNÍ SPOLEK 
PREZIDIUM PRAHA 

pořádá ve spolupráci se skupinou služební přípravy Ředitelství služby cizinecké policie  

Mistrovství UNITOP ČR  

a zároveň   
IX. ročník turnaje ředitele Ředitelství služby cizinecké policie ve florbalu 

dne 20. května 2022 
 

FLORBALEXPERT - CUP 
 
Turnaj proběhne ve sportovním areálu HAMR – Sport a. s., v Braníku, v době od 08.00 – 16.00 
hodin na čtyřech hřištích. 
 
 

Ředitel turnaje:  plk. Mgr. Milan MAJER 

Tajemník turnaje: mjr. Ing. Jiří Zlatník                                                                                         

Realizační tým: pplk. JUDr. Ing. René Šlesinger 

kpt. Mgr. Roman Pavlík 

Bc. Jiří Ronovský 
 

Pořadatel: SPS Prezidium Praha ve spolupráci s kanceláří ředitele a skupinou služební 

přípravy Ředitelství služby cizinecké policie  

Datum konání: 20. května 2022 

 
Místo konání:  HAMR – Sport a.s., Vltavanů 1542, Praha 4 
 
Počet družstev: omezen počtem 20 družstev  
 
Prezentace:  od 7.00 podle rozlosování zápasů 
 

Podmínky účasti: účastnit se mohou pouze policisté, bývalí policisté a zaměstnanci Policie ČR, 

zaměstnanci MV, strážníci a zaměstnanci obecní policie, příslušníci a 

zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ČR. Všichni účastníci se při 

prezentaci prokážou platným služebním průkazem policisty, průkazem 

občanského zaměstnance PČR, MV, HZS ČR 

 
Zahájení turnaje: 08.00 hodin 

 

Doprava: individuální 

 



   
Účastnický poplatek: 1 000 Kč za družstvo 

 
Herní systém: hráči budou nasazeni do IV skupin po 5 družstvech, hraje se podle platných 

pravidel florbalu (na čtyřech hřištích). Hrací doba bude určena podle počtu 
přihlášených družstev 2x12 minut hrubého času s přestávkou 1 minuta mezi 
poločasy. Bude upřesněno podle počtu přihlášených družstev; 
ze základních skupin postoupí dvě nejlepší družstva, která budou nasazena 
do play-off systému 
 

Rozhodčí:      delegovaní rozhodčí z florbalové asociace    
 
Ubytování:  zajišťují si účastníci sami v ubytovnách MV za příslušný poplatek  

max. 240 Kč/osoba/noc (Kupa, K Otočce, Jarov, Řepy), nebo ubytovna SLZ 
PP - Barbora 

 
Stravování: v restauraci sportovního areálu   
 
Zdravotnické zabezpečení: zajišťuje pořadatel 
 
Přihlášky: zasílejte na oddělení služební přípravy ŘSCP e-mail: jiri.zlatnik@pcr.cz; 

součástí přihlášky musí být soupiska hráčů s čísly dresů, OEČ a určením 
kapitána družstva (kontaktní osoby) s kontaktními údaji;  
uzávěrka přihlášek je dne 13. května 2022; 
nejpozději 3 dny před začátkem turnaje obdrží kapitáni rozlosování turnaje 
s časovým rozpisem zápasů 

Informace:  mjr. Ing. Jiří ZLATNÍK tel.: 974 841 277, 603 190 681 

pplk. JUDr. Ing. René Šlesinger 974 834 496 

 
Pravidla: turnaj se hraje podle pravidel florbalové asociace + turnajová úprava;  
                                turnaj není samostatně pojištěn, účastníci se pojišťují samostatně. 
 
Oblečení: sportovní obuv vhodná do haly, hráči jednotná trička nebo rozlišovací dresy 

pokud možno s čísly, brankáři ochranu hlavy. 
 
 

 

Časový rozpis turnaje: 
8.00 – 12.30 hodin - základní skupiny 
12.30 – 15.30 hodin - play-off 

po ukončení vyhlášení výsledků a předání cen. 
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