19. České akademické hry Olomouc 2021
2.-7. září 2021

BEACH VOLEJBAL
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Mgr. Pavel Háp, Ph.D., FTK UP
pavel.hap@upol.cz, tel.: 603 838 683

Termín soutěže:

6.–7. 9. 2021 (pondělí–úterý)

Místo konání:

Plážový klub Pískomil (Areál TJ Milo), Dolní Hejčínská, 77900 Olomouc

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2021

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2021

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

1 noc + snídaně

Závodní kancelář:

Plážový klub Pískomil (Areál TJ Milo)

Prezence závodníků:

Nejpozději 30 minut před prvním utkáním

Porady, losování:

Nasazení podle aktuálního žebříčku ČVS

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v beach volejbalu pro rok 2021“

Epidemiologická opatření:
Z rozhodnutí organizačního výboru Českých akademických her 2021 jsou pravidla pro účast všech
účastníků her (sportovci, trenéři, doprovod, organizátoři apod.) týkající se epidemiologických opatření
proti onemocnění COVID-19 stanovena dle systému O-N-T. Podrobné informace jsou prezentovány
na webu ČAH 2021, případně na Covid portálu.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Počet hráčů:

2 (max 16 dvojic)

Pravidla soutěže:

Hraje se podle platných pravidel ČVS.
Každý pár po utkání upraví kurt.
V případě potřeby poražený pár otáčí skóre.

Hrací míč:

Mikasa VLS 300.

Počet kurtů:

6 (kategorie žen), 4+2 rozcvičovací (kategorie mužů)

Herní systém:

Hraje se v jednom hracím dni skupinovým systémem rozhodným pro nasazení
do vyřazovací části turnaje (na jednu porážku) dohrávaným formou semifinále,
finále a zápasů o třetí a páté místo.

Rozhodčí:

Pořadatel si vyhrazuje právo vyžadovat řízení utkání po samotných hráčích.

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
ŽENY
6. 9. (pondělí) 10:00 – 19:00
MUŽI
7. 9. (úterý) 10:00 – 19:00

Poznámky:
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

Mgr. Pavel Háp, Ph.D.

PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.

ředitel soutěže

předseda sportovní komise ČAUS

