16. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
18. - 23. 6. 2017
Badminton
Pořadatel:

ČVUT v Praze a ČZU v Praze, ČAUS.

Technické provedení:

Komise ČAUS a UTVS ČVUT v Praze.

Místo soutěže:

Badminton Aréna Skalka, Přetlucká 3295/50
Praha 10 – Strašnice Budova OC Tesco, 2. NP (metro A,
výstup stanice Skalka), web: www.baskalka.cz

Termín soutěže:

22. - 23. 6. 2017

Ředitel soutěže:

odb. as. Zdena Žáčková, tel.: +420 605 470 116
organizační pracovník - Lenka Herrmannová

Přihlášky:

do 9. 6. 2017

Podmínky soutěže:

Turnaj je určen pro studenty vysokých škol v ČR.

Ubytování:

Ubytování je umožněno na kolejích dle regulí ČAH.

Předpis:

Hraje se podle pravidel ČBaS a pravidel tohoto rozpisu,
nutná sálová obuv, míče vlastní dle ustanovení STK
ČBaS, od semifinále dodává míče pořadatel.

Systém soutěže:

K.O. na 2 vítězné sety do 21 bodů, v hlavní soutěži
budou dvouhry, smíšené čtyřhry a čtyřhra mužů a čtyřhra
žen. Rozhodčí - utkání rozhodují ůčastníci soutěže.
Přihlášky pouze za univerzity ne za fakultu. V soutěži
dvojic nemusí být studenti ze stejné VŚ. V tomto
případě musí do přihlášek oba uvést jméno
spoluhráče včetně názvu školy!

Prezentace:

22. 6. – 8.30 – 9.00 hod. prezentace účastníků v místě
soutěže Badminton Aréna Skalka, Přetlucká 3295/50,
Budova OC Tesco, 2. NP.

Časový pořad:

Vyhlášení vítězů:

9.00 hod. zahájení turnaje
23. 6. – 9.00 hod. zahájení semifinálových zápasů,
následují finálové zápasy. V případě menšího počtu
účastníků je možné dohrát semifinálové i finálové zápasy
v prvním hracím dni.
Ihned po skončení soutěže.

Námitky:

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

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120
minut organizačnímu výboru her se vkladem 500,- Kč.

Další pokyny/informace:

Do 20. 6. 2017 bude všem účastníkům sděleno emailem,
kdo se zúčastní kvalifikace a kdo jde přímo do hlavní
soutěže.

Mgr. Martin Červený
Předseda komise ČAUS

Mgr. Zdena Žáčková
ÚTVS ČVUT v Praze

