
 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 
krajské kolo „MÁŠ NA TO“ 

 
 

 
pod záštitou policejního prezidenta ČR,  hejtmana Jihomoravského kraje, 

 ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
 

Účast v soutěži: smíšené tříčlenné týmy (společný tým muži a ženy) studentů 3. a 4. 
ročníků vybraných středních Jihomoravského kraje 

 

Kategorie:  Týmy studentů soutěže „MÁŠ NA TO“  
   Jednotlivci ženy – studentka soutěže „MÁŠ NA TO“  
   Jednotlivci muži - student soutěže „MÁŠ NA TO“  
    

Zaměření soutěže:   všichni účastníci  budou plnit jednotlivé disciplíny, kterými se ověřuje 
fyzická způsobilost uchazečů k přijetí do služebního poměru příslušníků, 
test ze znalosti dopravních předpisů a řešení modelové účastník 
dopravní nehody.  

Soutěž č. 1 

písemný test ze znalosti dopravních předpisů (standardizovaný test 
autoškoly pro skupinu řidičského oprávnění „A“). 
počet otázek: 25 
časový limit: 30 minut 

 

Hodnocení (stanovení pořadí):  maximální počet bodů: 50 

      Pořadí dle počtu dosažených bodů 

  



Soutěž č. 2 

fyzická způsobilost uchazečů k přijetí do služebního poměru příslušníků 

dle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů 

Disciplíny: 1. vzpor ležmo – kliky 
   2. celomotorický test – 2 minuty 
   3. člunkový běh 4 x 10 m 
   4. běh na 1000 m 
 

Hodnocení (stanovení pořadí): dle bodového ohodnocení stanoveného pro uchazeče 

     při přijímání do služebního poměru – viz příloha 

     Pořadí dle počtu dosažených bodů 

Soutěž č. 3  

týmové řešení modelové situace účastník dopravní nehody 

 

Hodnocení (stanovení pořadí): Hodnotí psychologové Odboru personálního Krajského 
ředitelství policie Jmk závěrem splnil x nesplnil. V případě závěru nesplnil, bude tým 
penalizován -10 bodů z celkového bodového součtu týmu.  
 

Celkové pořadí družstev: 

Vítězí tým s největším součtem dosažených bodů jednotlivých členů 
týmu. V případě rovnosti bodů bude rozhodující součet dosaženého 
času členů družstva v běhu na 1000 m, nejrychlejší družstvo je v pořadí 
na lepším místě. 

Celkové pořadí  jednotlivců: 

Vítězí student/tka  s největším součtem dosažených bodů 
v individuálních disciplínách. V případě rovnosti bodů bude rozhodující  
dosažený čas v běhu na 1000 m.  


