16. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
18. – 23. 6. 2017
Fotbal
Pořadatel:

ČVUT v Praze a ČZU v Praze

Technické provedení:

ČZU Praha a komise fotbalu ČAUS

Místo soutěže:

ČZU - areál Sportcentra, Kamýcká 1073
165 21 Praha 6 – Suchdol
FC Přední Kopanina, Ke goniu 123, Praha- Přední
Kopanina

Termín soutěže:

22. - 23. 6. 2017

Ředitel soutěže:

odborný asistent Jiří Nos

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 ve dvou skupinách po třech účastnících, každý
s každým 2x40 minut.
Hodnocení výsledků zápasu: Výhra - 3 body, Remíza 1 bod, Prohra - 0 bodů
Kritéria pro určení pořadí při rovnosti bodů:
1) vzájemné zápasy
2) skóre, rozdíl
3) větší počet střelených branek
4) menší počet obdržených branek
5) los
Zápasy o umístění se hrají druhý den. Hrací doba je 2x45
minut. Při nerozhodném výsledku se kopou pokutové
kopy 5x a dále po jednom do rozhodnutí. Ke každému
zápasu je nutno předložit soupisku hráčů (max. 18) s
razítkem VŠ. Hraje se podle platných pravidel FAČR a
pravidel tohoto rozpisu. Soupisku hráčů s razítkem VŠ je
potřeba odevzdat při akreditaci, tak při prezentaci.

Systém soutěže:

2 skupiny po třech (vítězové skupin o 1. místo, druzí ve
skupinách o 3. místo a třetí ve skupinách o 5. místo).

Časový pořad:

Dle rozpisu - čtvrtek ve skupinách na ČZU a Kopanině
11.00 hod. 13.30 hod. a 16 hod.
V pátek v 10.00 hod. 12.30 hod. a finále v 15.00 hod.

Prezentace:

Ve čtvrtek 22. 6., čas bude upřesněn,
na KTV ČZU Praha, Kamýcká 1073, Praha 6 – Suchdol

Vyhlášení vítězů:

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 org. výboru her se vkladem 500,- Kč.

Další pokyny/informace:

Každé družstvo musí mít dvě sady různě barevných
dresů.

Mgr. Pavel Korbelář
Předseda komise ČAUS

Odb. as. Jiří Nos
ČZU v Praze

