19. České akademické hry Olomouc 2020
24.-30. června 2020

BASKETBAL
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Mgr. Petr Reich, Ph. D., FTK UP
petr.reich@upol.cz, tel.: 776 838 666

Termín soutěže:

26.-27. 6. 2020 (pátek-sobota)

Místo konání:

Sportovní hala UP, U sportovní haly 2, Olomouc, 779 00

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2020

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2020

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 závodníků:

30 minut před zahájením soutěže v závodní kanceláři

Porady, losování:

Nasazení podle výsledků z roku 2019

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v basketbalu pro rok 2020“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Hlavní rozhodčí:

Mgr. Ondřej Zapletal

Počet hráčů:

Maximální počet hráčů z každé zastoupené VŠ je 12

Pravidla soutěže:

Hraje se podle platných pravidel ČBF

Předpis soutěže:

V soutěži bude počet týmů omezen na 6

Systém soutěže:

První hrací den dvě tříčlenné skupiny systémem každý s každým – hrací doba
4x8min hrubého času, poslední 3 minuty v poslední čtvrtině čistého času, o
páté místo (3. týmy ze skupin). Druhý hrací den zápasy semifinálové, o třetí
místo a finále. Poločas je 10 min a přestávka po každé čtvrtině 2 min.

Kategorie:

Muži, ženy

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 ukončení soutěže ve 13.30 hod.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pátek 26. 6. 2020 (muži i ženy)

Sobota 27. 6. 2020

09:00 – 10:00 prezentace
10:00 – A1xA2
11:15 – B1xB2
12:30 – A1xA3
13:45 – B1xB3
15:00 – A2xA3
16:15 – B2xB3
17:30 – zápas o 5. Místo

10:00 – Semifinále 1 – ženy
10:00 – Semifinále 1 – muži
11:30 – Semifinále 2 – muži
11:30 – Semifinále 2 – ženy
13:30 – zápas o 3. místo – muži
13:30 – zápas o 3. místo – ženy
15:00 – finále muži
16:30 – finále ženy

Poznámky:
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících
Mgr. Petr Reich, Ph.D.
ředitel soutěže
předseda sportovní komise ČAUS

