21.ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
15.6. – 22. 6. 2022
Fotbal - muži
Pořadatel:

Česká asociace univerzitního sportu

Realizátor:

Jihočeská Univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Místo konání soutěže:

SCM Složiště V Hluboké cestě 2288, 370 06 České Budějovice 5

Termín soutěže:

20.6. – 21.6. 2022

Ředitel soutěže:

Bc, Jan Dvořák , 724648814, jdvorak13@pf.jcu.cz

Přihlášky:

do 5. 6. 2022

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v ČR.

Ubytování:

Ubytování je umožněno na kolejích JU dle regulí ČAH.

Předpis:

Hrací doba je 2x30´. Hodnocení výsledků zápasů ve skupině :
výhra 3b., remíza 1b., prohra 0b. Vyloučený hráč má stop na 1 utkání.
Hraje se na hřišti s travnatým povrchem, v případě nepříznivého
počasí na hřišti s umělým povrchem. Pro určení pořadí ve skupině
rozhoduje : 1. body ; 2. vzájemné utkání ; 3. brankový rozdíl ;
4. větší počet vstřelených branek ; 5. menší počet obdržených branek ;
6. los .

Systém soutěže:

Turnaj se hraje systémem 2 skupin po 3 účastnících, ve skupinách se
hraje každý s každým, první dva z každé skupiny hrají play – off,
kde v případě nerozhodného výsledky rozhodují pokutové kopy.

Prezence závodníků:

V místě konání soutěže - na sportovišti ( 20.6. 2022 od 9:00 hod.
do 10:00 hod. ); vedoucí družstva předloží soupisku hráčů
potvrzenou vysílající složkou.

Časový pořad:

20.6. 2022 : 10:00 A1 – A2

B1 – B2

11:30 A1 – A3

B1 – B3

13:00 A2 – A3

B2 – B3

21.6. 2022 : 9:30 1.A – 2.B

1.B – 2.A

11:00 utkání o 3. místo
12:30 finále

Vyhlášení vítězů:

Po skončení soutěže.

Námitky:

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

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. org. výboru
se vkladem 500,- Kč.

Další pokyny/ informace:

Bc, Jan Dvořák
ředitel závodu

Mgr. Pavel Korbelář
předseda komise fotbalu ČAUS

