
 

 

 
Vážení sportovní přátelé, kolegyně, kolegové, 

 

  

tradice, které s sebou přinášejí mnoho pozitivního, se mají 
zachovávat. Osobně jsem tohoto sloganu zastánce, a proto mi 
dovolte, abych Vás opět pozval na tradiční turnaj organizovaný 
Městskou policií hl. m. Prahy, a to  

 
 
 

 
XVII. ročník Mistrovství České republiky 

městských policií, IZS HMP a dalších ozbrojených sborů,  
včetně IPA v nohejbalu, PRAHA CUP 2019, 

v pátek dne 24. května 2019. 
  
 

 Věřím, že k nám opět rádi v hojném počtu přijedete a navážeme tak na již nepříliš 
rozšířenou celorepublikovou spolupráci městských policií v oblasti sportu. I v letošním roce 
se turnaj bude konat ve Sportovním a rekreačním areálu Pražačka, blíže viz mapa v příloze. 
Podrobnosti k turnaji rovněž naleznete na www.prahacup.cz  
 

Pro rekapitulaci historie turnaje ještě uvádím, že samotná historická tabulka, viz 
příloha, bilancuje výsledky za všechny odehrané ročníky s tím, že rozhodujícím kritériem je 
celkový počet účastníků v každém kalendářním roce, kdy mužstvo na posledním místě vždy 
získává 1 bod a vzestupně pak vítěz šampionátu takový počet bodů, jaký byl počet 
zúčastněných mužstev. Za všechny ročníky jsou pak body sčítány, z čehož vzniká celkový 
dosažený bodový výsledek. Vlastní bodové výsledky z historické tabulky jsou základem pro 
určování nominovaných mužstev do jednotlivých skupin tak, aby nebyla narušena 
chronologie součtů.  

 
 Budu velice potěšen Vaší účastí na předmětném turnaji a velice si vážím Vašeho 
zájmu o sedmnáctiletou tradici naší soutěže.  
 
 S přátelským a sportovním pozdravem 
 
 
 

 Ing. Eduard  ŠUSTER 
 ředitel Městské policie hl. m. Prahy 
 

 

 



 

 

 

PŘIHLÁŠKA  
 

Termín konání: 

 
24. května 2019 XVII. ROČNÍK  

MISTROVSTVÍ ČR  
městských policií, IZS HMP  
a dalších ozbrojených sborů 

PRAHA  CUP 
2019 

Místo konání: 

 

Sportovní a rekreační areál  Pražačka 
křiž.ul. Nad Ohradou x Na vápence 
Praha 3 (viz mapa)- Žižkov 

Čas zahájení: 

 

* registrace do 08,00 hod. 
* zahájení turnaje 08,30 hod. 

 

Městská police/ 

PČR/ 

IZS HMP/ 

uvést  družstvo  z: 
 
 
 
 

Motivační info: 
hodnotné  ceny  pro  každé  družstvo 

p.č. Jméno příjmení 

Počet hráčů  Max. 5 za každé družstvo  
(3 hrající hráči) 

1.   

 

PRAHA  CUP 
2019 

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

Startovné 1000,- Kč za každé družstvo hrazeno na místě turnaje.  

Kontakty  

MP Praha 

vancata@mppraha.cz 
tel: 222 025 318 
MT: 602 324 127 

Kontakty účastníků 
turnaje 

MT: 
 
e-mail: 

Potvrzení účasti Vyplněné přihlášky je nutné adresovat na výše uvedená spojení 
do termínu 17. května 2019 
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ZÁKLADNÍ  PROPOZICE  TURNAJE 
 
 

ZÁKLADNÍ HERNÍ PRAVIDLA 
 Turnaj bude odehrán na antukových hřištích o rozměrech 18 x 9 m a dle pravidel 
vydaných VV Českého nohejbalového svazu Praha, platných od 1.3.2001, v jejich pozdějším 
znění. Hřiště je rozděleno sítí ve výšce 110 cm od povrchu kurtu, utkání budou hrána 
lepeným míčem vždy na dva sety do 10 bodů v každém z nich, kdy 10 bod rozhoduje o 
vítězství v setu.  

Turnaj se hraje ve trojicích vždy s určením kapitána za mužstvo, který bude účasten  
losování o míč a stranu, a který může žádat o střídání hrajícího hráče, oddechový čas                    
a konzultovat sporné míče s rozhodčím. Střídání stran mezi sety nesmí přesáhnout 120 
vteřin, doba pro rozehrání nesmí přesáhnout 3 vteřiny od pokynu rozhodčího, doba střídání 
mezi utkáními nesmí přesáhnout maximálně 5 minut, doba pro oddechový čas nesmí 
přesáhnout 30 vteřin. Střídání hráčů může proběhnout vždy při přerušení hry na pokyn 
rozhodčího. Maximální počet účastníků jednoho týmu je 5. 
 

MEZI ZÁKLADNÍ CHYBNÉ HERNÍ ČINNOSTI, PATŘÍ: 

 čtvrtý dotek jedné strany při jedné akci (paralelně je pak chybou čtvrtý 
dopad na jedné straně při jedné akci). Regulérní je tedy 3x dopad/3x 
dotek,  

 dvojdopady míče, válení míče po povrchu, dopad míče mimo hrací 
plochu, 

 dvojdotek jedním hráčem včetně mezi dopadu míče na zem, též válení 
míče po hráči, 

 dotek sítě či soupeřova pole hráčem vyjma případů, kdy byl do sítě 
naražen, neplatí pro dotek pod sítí pokud to neovlivnilo hru, 

 míč se dostane na soupeřovo pole mimo vymezený prostor 
vymezovacími kůly, 

 úmyslné i neúmyslné dotknutí soupeře nohou, kromě vzájemného 
kontaktu nohami, ve snaze zasáhnout míč, 

 chybná podání z mimo vymezeného prostoru, při teči sítě je podání dle 
nových pravidel platné, 

 sankce za nesportovní chování apod., umožňuje přiznání bodu soupeři, 

 dopad hraného míče mimo prostor hřiště. 
 

Ostatní pravidla nohejbalu zůstávají nedotčena. Při podání protestu, jenž se podává 
hlavnímu rozhodčímu, se vždy skládá částka 100,- Kč, která při jeho uznání je neprodleně 
vrácena straně, která protest podala, v případě zamítnutí protestu složená částka propadá 
ve prospěch strany pořádající turnaj v nohejbalu. Protest lze podat do 5´od ukončení utkání. 
O výsledku musí být strana, která protest podala vyrozuměna do zahájení dalšího svého 
utkání. 



 
 
PLÁNOVANÁ ČASOVÁ ORGANIZACE TURNAJE: 

a) sraz účastníků turnaje     07,30 – 08,00 hod. 
b) příprava družstev      08,00 – 08,25 hod. 
c) nástup mužstev      08,25 – 08,30 hod. 
d) slavnostní zahájení      08,30 – 08,40 hod. 
e) utkání v základních skupinách     08,45 – 13,00 hod.  
f) utkání čtvrtfinále, semifinále, finále   13,30 – 16,00 hod. 
g) ukončení turnaje, vyhlášení výsledků a předání cen cca 16,00 hod. 
 
 

 
 
 

CO ROZHODUJE O POŘADÍ: 
 

1.) počet dosažených bodů (2/1/0), 
 

2.) vzájemné utkání (dvě družstva se stejným počtem bodů v celé 
skupině/dané tabulce. V případě tří a více družstev se stejným počtem 
bodů rozhodují chronologicky níže uvedená pravidla), 
 

3.) vyšší rozdíl celkového skóre vyhraných a prohraných zápasů v celé 
skupině/dané tabulce, 
 

4.) vyšší počet vyhraných míčů ze všech setů v celé skupině/dané tabulce, 
 

5.) vyšší rozdíl mezi aktivními a pasivními míči v celé skupině/dané tabulce, 
 

6.) los 
 

 

 


