20. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
České Budějovice 15.6 – 22. 6. 2022

FLORBAL
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ředitel soutěže:

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
rvobr@pf.jcu.cz , tel.: 724 379 528

Termín soutěže:

18. -19.6. 2022 (sobota - neděle)

Místo konání:

Sportovní Hala Loko ČB, Třebízského 1044/1, České Budějovice

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro
České akademické hry Č. Budějovice 2022

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o
studiu a absolventi z roku 2022

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc, pitný režim, oběd v den soutěže.

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Prezence závodníků:

V místě konání soutěže

Titul:

Vítězové všech disciplín získají titul „Akademický mistr ČR ve
florbalu pro rok 2022“.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla soutěže:

Hraje se dle oficiálních pravidel florbalu IFF v souladu se specifickým
vymezením v těchto propozicích. Družstvo tvoří max. 17 hráčů. Hrací doba
je 3 x 15 minut (hrubý čas, poslední 3 minuty utkání čistý čas), přestávka 2
minuty. Rozcvičení před zápasem na hrací ploše max. 5 minut (možnost
rozcvičit se v přilehlých prostorách). Maximální čekací doba je 5 minut. Poté
následuje kontumace poměrem 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu.

Systém soutěže:

Hraje se systémem 2 skupin po 3. Poslední ze skupin hrají o 5. a 6. místo.
První dva týmy ze skupin hrají křížem (A1-B2, B1-A2) semifinále a následuje
zápas o třetí místo a finále. O konečném pořadí ve skupině rozhoduje:
1.
2.
3.
4.
5.

Celkový počet bodů (3 body výhra – 1 remíza – 0 prohra).
Výsledek ze vzájemného utkání.
Rozdíl skóre z celého turnaje.
Větší počet vstřelených branek v celém turnaji.
Los.

V zápasech o konečné pořadí rozhoduje:
1. Prodloužení 5 minut (čistý čas, náhlá smrt).
2. Trestná střílení (série 3 nájezdů a poté po jednom, dokud se
nerozhodne).

Námitky:

Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení
soutěže organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže: První 3 týmy v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Vyhlášení výsledků: Po skončení soutěže.

Poznámky:
Každé družstvo musí mít dvě sady různě barevných dresů.
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
ředitel soutěže

PhDr. Daniel Žáček
předseda sportovní komise ČAUS

