ČVUT – STAVEBNÍ FAKULTA v PRAZE
Katedra tělesné výchovy
166 29 Praha 6, Thákurova 7

ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY 2006
Florbal muži – kvalifikace, oblast Praha
AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ PRAHY 2006
PROPOZICE
Pořadatel: KTV Stavební fakulty ČVUT
Datum: 20. 3. 2006
Místo konání: Sportovní hala ČVUT, Pod Juliskou, Praha 6
/dopr. spojení: metro A Dejvická + tram. 8 – konečná zastávka Podbaba
Ředitel turnaje: PhDr. Daniel Žáček
dzacek@volny.cz 777 156 519
Turnaje se účastní univerzitní reprezentace, nikoliv výběry jednotlivých fakult.
Účastníci musí mít aktuální status studenta VŠ, každý účastník je povinen se prokázat
platným průkazem své školy. Na ČAH postupuje přímo pouze vítěz turnaje, který také
získává titul akademického mistra Prahy. Družstvo, které se umístí na druhém místě
sehraje dodatečnou kvalifikaci o postup na ČAH s oblastí Čechy – jihozápad. Družstvo
které se umístí na třetím místě sehraje dodatečnou kvalifikaci o postup na ČAH
s oblastí Čechy – severovýchod.
Hrací čas: 2x15 min, poslední 3 min. čistý čas.
Hrací systém: ve skupině každý s každým. Vítězové skupin se utkají o celkové první a
druhé místo. Družstva, která se v základních skupinách umístí na druhých místech
sehrají zápas o celkové třetí a čtvrté místo. V zápasech o 1. – 4. místo následuje
v případě nerozhodného výsledku 5 min. prodloužení / čistý čas/ - tzv. náhlá smrt, poté
případně samostatné nájezdy. Hraje se dle platných pravidel florbalu.
O pořadí ve skupinách rozhoduje:
1. celkový počet bodů / 2, 1, 0 /
2. vzájemný zápas
3. vyšší rozdíl celkového scóre
4. vyšší počet vstřelených branek
Vybavení: jednotné dresy
Upozornění: zákaz rozcvičování a hraní na chodbách a v prostorách šaten. Ve všech
prostorech je povolen pohyb pouze v sálové obuvi.
Skupina A:
UK
VŠMVV
VŠCHT

Skupina B:
ČVUT
ČZU
VŠE
Rozpis utkání:
UK – VŠMVV 10.45
ČVUT – ČZU 11.30
VŠMVV – VŠCHT 12.15
ČZU – VŠE 13.00
VŠCHT – UK 13.45
VŠE – ČVUT 14.30
Zápas o 3.místo 15.30
Finále 16. 30
Vyhlášení výsledků turnaje : 17.30

