18. České akademické hry Brno 2019
23. – 28. června 2019
SOFTBALL SMÍŠENÝCH TÝMŮ
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Ředitel soutěže:

Mgr. Jan Šťastný PhD., stastny@cesa.vutbr.cz, tel.: 777 883 920

Termín soutěže:

26. – 27. 6. 2019

Místo konání:

Sportovní areál Hroch, ulice Veslařská, Brno Komín,
https://mapy.cz/s/3p3vm

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:

V místě konání soutěže

Prezence:

9:15 – 9:50, kontrola studentských průkazů a soupisek

Tituly:

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

Technická ustanovení:
Počet hráčů:

Max. 15 hráčů. Tým může být doplněn dvěma hráči jiných vysokých
škol z dané oblasti, které se v softballu ČAH sami neúčastní (zásadně
nehrají na postu nadhazovače a catchera)

Předpis soutěže:

Každý tým musí mít jednotné dresy a při prezenci předloží pořadatelům
soupisku hráčů potvrzenou katedrou TV

Pravidla soutěže:

Hraje se podle platných pravidel ČSA a dle následujících modifikací:

Turnaj hrají smíšené týmu mužů a žen. Minimální počet jsou 2 hráčky / hráči opačného
pohlaví v obraně i v útoku
Nadhazovací vzdálenost je 14 m pro muže i ženy
Hrací doba:

70 minut

Systém soutěže:

Skupina pro 5 týmů, hraje se systémem každý s každým.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu systému s ohledem na počet přihlášených družstev
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 se
vkladem 500 Kč

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

Ihned po skončení finálového zápasu

Časový harmonogram:
ČAH
softball mix
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Hřiště C

9:30 zápas o 3. místo
11:00 zápas o 1. místo

Různé: Doprava na místo soutěže - zastávka MHD Optátova, případně Vozovna Komín

Mgr. Jan Šťastný PhD.

Mgr. Klára Minaříková

ředitel závodu

předseda sport. komise ČAUS

