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

ULTIMATE FRISBEE – MIX
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ředitel soutěže:

Henrietta Ottová
ottovah@vscht.cz, tel.: 774 854 730

Termín soutěže:

21. 6. 2022 (úterý)

Místo konání:

fotbalové hřiště Na Sádkách, Na Sádkách 1687/1c, 37005 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, sraz kapitánů 20 min před prvním zápasem

Prezence závodníků:

V místě konání soutěže

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR ve frisbee pro rok 2022“.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla soutěže:

Soutěží se dle pravidel WFDF, 5 vs. 5 hráčů, mix (2‐3 ženy na hřišti, o počtu
rozhoduje gender zóna), hrací doba 25 min, hardcap 15, timeout 1/tým/zápas o
délce 1 min ne v posledních 5 min, pauza 5 min, remíza je možná ve skupině, po
skončení času se dohrává bod, stallcount 10. Maximální počet hráčů z každé
zastoupené VŠ je 10.

Systém soutěže:

Dvě skupiny každý s každým, následují zápasy o umístění
O konečném pořadí ve skupině rozhoduje:
1. počet bodů
2. výsledek ze vzájemného utkání
3. rozdíl skóre z celého turnaje
4. větší počet vstřelených branek v celém turnaji
5. menší počet obdržených branek v celém turnaji
6. los

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.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Úterý 22. 6. 2022 – zápasy ve skupině, pak o umístění

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

Bc. Henrietta Ottová
ředitel soutěže

Ing. Barbora Vokatá
zástupce sportovní komise ČAUS

