21. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
15.6 – 22. 6. 2022
Futsal – muži
Všeobecná ustanovení :
Pořadatel:

Česká asociace univerzitního sportu

Realizátor:

Jihočeská Univerzita, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Místo konání soutěže:

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA z. s.
Třebízského 1044/1 České Budějovice 5

Termín soutěže:

16. – 17.6. 2022

Ředitel soutěže:

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

Přihlášky:

do 5. 6. 2022

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro studenty VŠ a VOŠ z českých škol, kteří
se prokáží dokladem o studiu a splňují podmínky startu
dle regulí ČAUS.

Doprava :

Hradí vysílací složka.

Náhrady studentům :

Dle regulí ČAH.

Ubytování:

Ubytování je umožněno na kolejích JU dle regulí ČAH.

Technická ustanovení :
Předpis:

Hraje se podle platných pravidel futsalu FIFA ( včetně povinnosti
stulpen a chráničů holení ); rozpisu utkání.

Systém soutěže:

Dle rozlosování ( 2 skupiny po 3 družstvech každý s každým,
semifinále, o umístění, finále ).

Prezence závodníků:

V místě konání soutěže (16.6.2022 od 9:00 hod do 10:00 hod.);
vedoucí družstva předloží soupisku hráčů potvrzenou vysílající
složkou.

Časový pořad:

16.6. 2022 od 10:00 hod. do 18:00 hod.
17.6. 2022 od 9:00 hod. do 16:00 hod.

Vyhlášení vítězů:

Po skončení soutěže.

Tituly :

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

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:

Sankce za neúčast na závěrečném turnaji AMČR ( týká se
postoupivších družstev; pokud se nepodaří je nahradit jiným
účastníkem dle rozhodnutí komise futsalu ČAUS ) – neumožnění VŠ
či VOŠ přihlášení do kvalifikace ani závěrečného turnaje AMČR ve
futsalu další rok.
Sankce za neodehrání utkání ( nenastoupení ) dle rozpisu utkání –
neumožnění VŠ či VOŠ přihlášení do kvalifikace ani závěrečného
turnaje AMČR ve futsalu další rok.

Bc, Jan Dvořák
ředitel soutěže

Mgr. Jan Kresta, Ph.D.
předseda komise futsalu ČAUS

