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

FLORBAL
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D., FTK UP
dagmar.sigmundova@upol.cz, tel.: 603 492 439

Termín soutěže:

4.-5. 9. 2021 (sobota-neděle)

Místo konání:

Čajkaréna – Gymnázia Čajkovského, Čajkovského 9, 779 00 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. Účastnit se mohou také studenti, kteří byli přijati ke
studiu v akademickém roce 2021/2022, na základě dopisu potvrzující přijetí
ke studiu na dané vysoké škole.

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc se snídaní a pitný režim v den soutěže

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Prezence:

V místě konání soutěže

Titul:

Vítězové získají titul „Vítěz Českých akademických her ve florbalu
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
Pravidla soutěže:

Hraje se dle oficiálních pravidel florbalu IFF v souladu se specifickým
vymezením v těchto propozicích. Družstvo tvoří max. 17 hráčů. Hrací doba je
3 x 15 minut (hrubý čas, poslední 3 minuty utkání čistý čas), přestávka 2
minuty. Rozcvičení před zápasem na hrací ploše max. 5 minut (možnost
rozcvičit se v přilehlých prostorách). Maximální čekací doba je 5 minut. Poté
následuje kontumace poměrem 0:5 v neprospěch opozdivšího se týmu.
O pořadí rozhoduje:
1/ Celkový počet bodů (3 výhra – 1 remíza – 0 prohra)
2/ Vzájemný zápas
3/ Rozdíl skóre
4/ Větší počet vstřelených branek
5/ Los
V zápasech o konečné pořadí následuje v případě nerozhodného výsledku:
1/ Prodloužení 5 minut (čistý čas, tzv. náhlá smrt)
2/ Trestná střílení (série 3 nájezdů, poté po jednom – dokud se nerozhodne)

Systém soutěže

Turnaj žen se hraje (vzhledem k počtu přihlášených týmů) systémem každý
s každým. Turnaj mužů sehraje 6 kvalifikovaných týmů, které jsou rozděleny
do 2 základních skupin (základní skupina po 3 týmech, nasazení do skupin
podle výsledků z ČAH z roku 2019). Družstva umístěná v základních skupinách
na třetích místech získají v celkovém pořadí 5-6 místo. Do semifinále postupují
z každé základní skupiny 2 týmy. Vítězové skupin hrají semifinále křížem s týmy,
které se v paralelně hrané základní skupině umístí na druhém místě. Prohrané
týmy ze semifinále hrají o 3. místo, vyhrané týmy se posouvají do finále.

Námitky:

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

Protesty:

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 na místě konání.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Přihlášené týmy ženy: Masarykova univerzita; Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Univerzita
Karlova v Praze; Univerzita Palackého Olomouc
Přihlášené týmy muži:
Skupina A: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava; Univerzita Palackého Olomouc;
Masarykova univerzita
Skupina B: Vysoké učení technické v Brně; České vysoké učení technické v Praze; Univerzita J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem
Sobota 4. 9. 2021

Neděle 5. 9. 2021
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Poznámky: Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

Popis umístění sportoviště:
Čajkaréna (Gymnázium, Čajkovského 9, Olomouc)
Z vlakového nebo autobusového nádraží tramvají č. 1, 4 nebo
6 směr Nová Ulice do zastávky Pionýrská, odtud podchodem
doprava a cca 200 m nahoru k hale.

Doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

PhDr. Daniel Žáček

ředitel soutěže

předseda sportovní komise ČAUS

