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                                                       P ř í l o h a   k č.j.: MV- 40421-14/PO-IZS-2022 

 
P R O P O Z I C E 

VI. mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky ve volejbalu 
 
1. Pořadatelé VI. mistrovství Hasičského záchranného sboru České republiky 
ve volejbalu (dále jen „mistrovství“) jsou Ministerstvo vnitra - generální ředitelství 
Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „MV-GŘ HZS ČR”), Kloknerova 26, 
148 01 Praha 414, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 
272 01 Kladno (dále jen „HZS SCK“) a Sportovní klub HZS Středočeského kraje. 

 

2. Mistrovství se uskuteční ve dnech 6. a 7. října 2022 v areálu Sportovního 
centra Nymburk, Sportovní 1801, 288 02 Nymburk. GPS 50.1784064N, 15.0590469E 

 

3. Mistrovství se zúčastní příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, muži i ženy, které 
nominují ředitelé HZS krajů, velitel Záchranného útvaru HZS ČR nebo ředitelé 
vzdělávacích, technických a jiných účelových zařízení společně s MV-GŘ HZS ČR. 
Družstvo je tvořeno maximálně 12 členy a maximálně 2 členy realizačního týmu. 

 

4. Organizační pracovníci: 

- velitel soutěže plk. Ing. Petr Chalupník HZS Středočeského kraje 
- vedoucí ekonomické skupiny kpt. Mgr. Jiří Jedlička HZS Středočeského kraje 
- vedoucí organizační skupiny plk. Ing. Luděk Turek HZS Středočeského kraje 
- vedoucí technické skupiny mjr. Bc. Zdeněk Vlasák HZS Středočeského kraje 
- organizační podpora kpt. Ing. Lukáš Novák MV-GŘ HZS ČR 
- hlasatel nprap. Jaromír Brzák HZS Středočeského kraje 
- KIS a vyhodnocovací skupina kpt. Ing. Dominik Pěnička HZS Středočeského kraje 

 por. Ing. David Bělina 
HZS Středočeského kraje. 
 

5. Sbor rozhodčích: 

Rozhodčí s akreditací jsou delegováni pořadatelem. 
 

6. Všeobecná ustanovení: 

a) Podání přihlášek 

Přihlašovatelé soutěžních družstev vyplní řádně přihlášku a zašlou na adresu 
spisovna.ny@sck.izscr.cz nejpozději do 15. září 2022. V přihlášce nutno uvést 
konkrétní zájem o ubytování, stravu a kontaktní číslo mobilního telefonu. 
Později podané přihlášky a požadavky nebudou akceptovány. 

b) Prezence a příjezd na mistrovství  

Prezence dne 6. října 2022 od 08:00 do 10:30 hodin v místě turnaje. 
Při prezentaci se každý hráč HZS ČR prokáže platným služebním průkazem 
nebo průkazem zaměstnance HZS ČR. 

c) Ubytování, stravování a parkování 

V případě zájmu je možno objednat ubytování na noc z 5. na 6. října 2022 
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a z 6. na 7. říjen 2022. Ubytování je zajištěno v areálu sportovního centra 
v hotelu, který je spojen chodbou s jídelnou a halami, kde se budou hrát utkání. 
Šatny, sprchy a WC jsou na pokojích. Potřebný počet míst je nutné závazně 
zamluvit s předstihem. Ubytovací kapacita ve dvou, popř. třílůžkových pokojích. 
Počet ubytovaných na jednotlivé noci a počet strávníků je nutné vyznačit 
na přihlášce. Ubytování a stravu hradí každý účastník sám na místě (následně 
s vyúčtováním cestovních náhrad na cestovním příkazu). 

Parkování účastníků mistrovství bude umožněno v areálu sportovního centra. 

d) Zdravotní zajištění a pojištění účastníků Mistrovství 

Zdravotnickou službu v místě mistrovství zajistí pořadatel. Za zdravotní stav 
soutěžících odpovídá pořadateli přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních 
účastníků mistrovství pořadatel nezajišťuje.  

e) Dotazy 

Případné konzultace otázek týkajících se organizace mistrovství - 
mjr. Bc. Zdeněk Vlasák - tel. 602680994, plk. Ing. Petr Chalupník - tel. 724180571. 

 

7. Technická ustanovení: 

 a)      Platí aktuální mezinárodní pravidla volejbalu. Odchylky od pravidel budou 
upřesněny organizátorem před zahájením turnaje na poradě s vedoucími družstev 
a organizačním štábem. 

 b)      Herní systém, počet a rozlosování skupin a postupový klíč bude určen 
podle počtu přihlášených družstev, nejpozději však dne 3. října 2022, kdy 
proběhne na ředitelství HZS Středočeského kraje (J. Palacha 1970, 272 01 
Kladno) losování. Do skupin budou nasazeny první tři (popř. 4) celky z minulého 
přeboru HZS ČR ve volejbalu, který se uskutečnil v roce 2021 v Praze, ostatní 
družstva budou do skupin rozlosována. 

c)      Časový harmonogram: 

6. 10. 2022   08:00 – 10:30 prezence, rozcvičení 
      10:45  porada (sbor rozhodčích, organizační štáb 

a vedoucí družstev)  
      11:00     slavnostní zahájení IV. mistrovství HZS ČR 

ve volejbalu s nástupem soutěžících a rozhodčích 
      12:30 – 21:00 zápasy prvního dne 
 

7. 10. 2022   09:00 – 14:30  zápasy druhého dne a finálová utkání 
      15:00   vyhlášení výsledků a slavnostní ukončení 

mistrovství 
 

8. Tituly a ceny 

Hodnocení: vítěznému družstvu náleží titul mistra HZS ČR.  
Ceny: družstva na 1. až 3. místě obdrží pohár, medaile a diplom. 

Vyhodnoceni budou i nejužitečnější hráčka a hráč. 
 
Přílohy  
 -  1.   vzor přihlášky do soutěže 
 -  2.   plán města s místem konání mistrovství. 
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 Příloha 1   Přihláška do soutěže 
 

P Ř I H L Á Š K A   D R U Ž S T V A 
 

…………………………………………………………………………………….  
(PŘIHLAŠOVATEL) 

 
NA VI. MISTROVSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU  

ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLEJBALU, 
konané v Nymburce ve dnech 6. a 7. října 2022. 

 

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVO JE SLOŽENÉ Z TĚCHTO ČLENŮ: 
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ 
DATUM 

NAROZENÍ 
OEČ Č. OP BYDLIŠTĚ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

Přihlašovatel stvrzuje, že výše uvedení soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní 
podmínky stanovené v propozicích soutěže. 

 
Vedoucí 
družstva: 

  
 ..................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. 

 příjmení a jméno číslo mobilního telefonu 
         

Závazně požadujeme ubytování z 5. 10. 2017 na 6. 10. 2017 pro  osob soutěžního družstva. 
Závazně požadujeme ubytování z 6. 10. 2017 na 7. 10. 2017 pro  osob soutěžního družstva. 

Závazně požadujeme oběd a večeři 6. 10. 2017 pro  osob soutěžního družstva. 
Závazně požadujeme snídaně, oběd 7. 10. 2017 pro  osob soutěžního družstva. 
   

Strava a ubytování zajištěno v areálu SC Nymburk. 
 
 
V ......................................................................... dne.........................… 

        
(razítko a podpis přihlašovatele) 

Poznámka: 
Seznam je určen i pro správu ubytovacího zařízení.  
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Příloha 2   Plán města s místem konání mistrovství 

 

 
ORIENTAČNÍ MAPA 
 
Adresa: Sportovní 1801, 288 35 Nymburk, Czech Republic 
Loc: 50°10'42.013"N, 15°3'32.214"E 
http://www.scnb.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odkaz na mapy.cz 
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