18. České akademické hry Brno 2019
23. – 28. června 2019

BADMINTON
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Ředitel soutěže:

Mgr. Jiří Chodníček, chodnicekj@vfu.cz

Termín soutěže:

24. 6. 2019

Místo konání:

Sportovní hala VFU Brno, Palackého tř. 1, Brno

Všeobecná ustanovení:
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro ČAH Brno
2019. Přihlášky pouze za univerzity ne za fakultu. V soutěžích dvojic
nemusí být studenti ze stejné VŠ. V tomto případě musí oba uvést
jméno spoluhráče včetně názvu školy

Startují:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2019

Doprava:

Na náklady vysílající vysoké školy

Poskytnuté náhrady: Ubytování 1 noc + snídaně / 1 sport a pitný režim v den soutěže
Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Prezence:

V místě konání soutěže od 8:00 – 8:30

Losování:

8:45 (nehraje se kvalifikace ), hraje se rovnou hlavní soutěž

Tituly:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v badmintonu
pro rok 2019“

Technická ustanovení:
Hlavní rozhodčí:

Karel Reichman

Organizátoři:

Mgr. Jiří Chodníček, Mgr. Petr Krátký, Ph.D.

Pravidla:

Hraje se podle pravidel ČBaS a pravidel tohoto rozpisu

Předpis soutěže:

Nutná sálová obuv, míče vlastní dle ustanovení STK ČBaS, od
semifinále dodává míče pořadatel

Systém soutěže:

Dvouhra muži (max. 32), dvouhra ženy (max. 32),
čtyřhra muži (max. 16), čtyřhra ženy (max. 16 ), mix (max. 16).
Nasazení hráčů do soutěže určí pořadatel podle aktuálního žebříčku
ČBS. K.O. na 2 vítězné sety do 21 bodů

Rozhodčí:

Utkání rozhodují účastníci soutěže

Disciplíny:

MIX, SINGL MUŽI, SINGL ŽENY, MUŽI DEBL, ŽENY DEBL

Námitky:

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

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. org. výboru

Hodnocení soutěže: První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy
Vyhlášení vítězů:

Po skončení soutěže na místě

Časový harmonogram:
Pondělí 24. 6. 2019
kvalifikace se hrát nebude
8.00 - 8.30

prezence všech hráčů

8.45

losováni soutěže

9.00 - 19.00

hlavni soutěž

Pořadí zápasů: MIX, SINGL MUŽI, SINGL ŽENY, MUŽI DEBL, ŽENY DEBL
Debly začnou cca 15:30
Přesné pořadí disciplín a jejich začátky: Podle počtu přihlášených

Různé:

Časový rozpis může být upraven dle počtu přihlášených hráčů. Aktuální verzi
najdete na stránkách Českého badmintonového svazu:
www.czechbadminton.cz (po ukončení přihlášek na ČAH). Také zde bude
vyvěšen seznam zúčastněných hráčů a hráček, kteří budou mít povinnost hrát
kvalifikaci (nejpozději týden před zahájením soutěže)

Mgr. Jiří Chodníček

Mgr. Martin Červený

ředitel závodu

předseda sport. komise ČAUS

