PROPOZICE

NOHEJBAL
Pořadatel:
Univerzita Palackého v Olomouci
Technické provedení:
Akademik sport centrum UP v Olomouci, Česká asociace univerzitního sportu
Místo soutěže:
Areál Sportovní haly UP, ul. U Sportovní haly 2, Olomouc
Termín soutěže:
10. – 11. 9. 2015
Vedoucí činovníci:
Ředitel soutěže:

Jiří Vaculík

Předpis:
Soutěží se dle platných „Pravidel nohejbalu“ a „Soutěžního řádu nohejbalu“ a podle
ustanovení tohoto rozpisu. Startují studenti VŠ ČR. Trojici tvoří maximálně 5 hráčů,
dvojici maximálně 3 hráči. Nasazení do skupin si vyhrazuje pořadatel dle loňských
výsledků a výkonnosti.
Systém soutěže:
Disciplíny: dvojice a trojice. Hraje se ve skupinách a potom vyřazovací systém.
Přesný hrací systém bude určen dle počtu přihlášených. Zápasy dvojic i trojic se hrají
na 2 vítězné sety do 10 bodů (set končí 10. bodem).
O pořadí ve skupině rozhoduje:
1. Celkový počet tabulkových bodů
2. Vyšší počet tabulkových bodů ze vzájemných zápasů (v případě rovnosti bodů
u 3 a více družstev rozhoduje umístění v tabulce vzájemných zápasů)
3. Rozdíl setů ze vzájemných zápasů
4. Rozdíl míčů ze vzájemných zápasů
Časový pořad:
čtvrtek 10. 9. 2015
09:00 – 09:30
prezentace účastníků
09:30 – 09:45
kapitánský meeting
09:45 – 10:00
zahájení turnaje
10:00
turnaj dvojic
pátek 11. 9. 2015
09:00 – 09:30
09:30 – 09:45
09:45 – 10:00
10:00

prezentace účastníků
kapitánský meeting
zahájení turnaje
turnaj trojic

Závodní kancelář:
Sportovní hala Univerzity Palackého v Olomouci, U Sportovní haly 2
Prezentace:
Sportovní hala Univerzity Palackého v Olomouci, U Sportovní haly 2
Vyhlášení výsledků:
Po skončení soutěže na místě konání v zázemí Sportovní haly UP. Vítěz získá titul
Akademický mistr ČR 2015, první tři v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Námitky:
Do patnácti minut od skončení utkání se vkladem 100 Kč.
Odvolání:
Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 60 minut organizačnímu výboru her
se vkladem 500 Kč.
Další pokyny/informace:
Podmínkou jsou jednotné dresy. Hraje se na venkovních antukových dvorcích.

PaedDr. Jiří Vaculík, CSc.
ředitel soutěže

Mgr. Petr Filip
předseda komise ČAUS

