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

FUTSAL
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Ředitel soutěže:

Ing. Mgr. Miloslav Pašek, pasek@cesa.vutbr.cz, tel.: 541 149 584

Termín soutěže:

24. - 25. 6. 2019

Místo konání:

Víceúčelová hala PPV, Technická 14, 612 00 Brno

Všeobecná ustanovení:
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro
ČAH Brno 2019

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:

Víceúčelová hala PPV, Technická 14, 612 00 Brno

Prezence družstev:

muži 1. hodinu před utkáním dle rozpisu, ženy od 12.00 do 13.00 hod.

Porada vedoucích:

1 hodinu před zahájením soutěže

Tituly:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR ve futsalu pro rok 2019“

Technická ustanovení:
Hlavní rozhodčí:

Jmenuje komise futsalu ČAUS ve spolupráci s komisí FAČR

Počet hráčů:

Maximální počet hráčů z každé zastoupené VŠ je 14. Každé družstvo
musí mít dvě sady různě barevných dresů (příp. rozlišováky)

Pravidla soutěže:

Hraje se podle platných pravidel futsalu FIFA a pravidel tohoto rozpisu.
Soupisku hráčů s razítkem VŠ je potřeba odevzdat při akreditaci a
prezenci

Předpis soutěže:

1.den - utkání ve skupinách, utkání o 5. místo
2.den - semifinále a utkání o umístění

Systém soutěže:
V případě změny počtů družstev si pořadatel vyhrazuje právo na změnu herního systému.
Muži: Dvě základní skupiny po 3 týmech, do semifinále postupují první dva týmy ze skupiny,
klíč pro semifinále je A1-B2, B1-A2. Vítězové semifinále hrají o 1. místo, poražení
semifinalisté o 3. místo a třetí ve skupinách o 5. místo.
Hrací doba mužů - utkání 2 x 20 min hrubého času (přestávka 5 min).
Ženy: Herní systém podle počtu přihlášených družstev. Hrací doba žen - utkání 2 x 15 min
(nebo podle počtu přihlášených týmů) hrubého času (přestávka 5 min).
Námitky:

Do 15 min po ukončení soutěže řediteli s vkladem 100 Kč

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 2 hod. po ukončení
soutěže OV s vkladem 500 Kč

Hodnocení výsledků: Výhra - 3 body, remíza - 1 bod, prohra - 0 bodů
Kritéria pro určení pořadí ve skupině, tj. pokud mají po ukončení skupiny dvě nebo více
družstev stejný počet bodů rozhoduje:
1. větší počet bodů získaných ve vzájemných utkáních
2. lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání
3. větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních
4. lepší brankový rozdíl ze všech utkání
5. větší počet branek ve všech utkáních
6. los
Kritéria pro určení postupujícího ve vyřazovací části turnaje, tj. v případě nerozhodného
výsledku v normální hrací době:
1. pokutové kopy dle pravidel futsalu FIFA
Vyhlášení vítězů:

Po skončení jednotlivých utkání o umístění proběhne vyhlášení
výsledků

Časový harmonogram:
24. 6. 2019
Muži
Hřiště A

Hřiště B

10.00-11.00

UK - VUT

UTB ZLÍN - VŠB-TU

11.15-12.15

UK - ZČU

UTB ZLÍN - UJEP Ú.n.L.

12.30-13.30

VUT - ZČU

VŠB-TU - UJEP Ú.n.L.
utkání o 5. místo

14.45-15.30

24. 6. 2019
Ženy : začátek soutěže od 14.00 hod
Hřiště A

Hřiště B

14.00-14.45

MU – ČVUT

UTB ZLÍN – UJEP Ú.n.L.

14.45-15.30

UP – UK

15.30-16.15

MU – UJEP Ú.n.L.

16.15-17.00

UP – ZČU

17.00-17.45

MU – UTB ZLÍN

17.45-18.30

UK – ZČU

18.30

utkání o 5. místo

UTB ZLÍN – ČVUT

UJEP Ú.n.L. – ČVUT

25. 6. 2019
Hřiště A

Hřiště B

09.00-10.00 semifinále (M) A1-B2

B1-A2

10.00-11.00 semifinále (Ž) A1-B2

B1-A2

11.00-12.00 muži

o 3.místo

o 1.místo

12.15-13.00 ženy

o 3.místo

o 1.místo

Vyhlášení výsledkú

Další pokyny/ informace:
•

•

Sankce za neúčast na závěrečném turnaji AMČR (týká se postoupivších družstev;
pokud se nepodaří je nahradit jiným účastníkem dle rozhodnutí komise futsalu
ČAUS) – neumožnění VŠ či VOŠ přihlášení do kvalifikace ani závěrečného turnaje
AMČR ve futsalu další rok. Tento bod se týká pouze soutěže mužů.
Sankce za neodehrání utkání (nenastoupení) dle rozpisu utkání – neumožnění VŠ či
VOŠ přihlášení do kvalifikace ani závěrečného turnaje AMČR ve futsalu další rok.
Tento bod se týká soutěže mužů i žen.

Ing. Mgr. Miloslav Pašek

Mgr. Jan Kresta, Ph.D.

ředitel soutěže

předseda sport. komise ČAUS

