
CESA VUT v Brně
Technická 2896/2
616 69 Brno

PROPOZICE
ke sportovní akci

NÁZEV AKCE:
AKADEMICKÉ  MISTROVSTVÍ  ČR  V  PLÁŽOVÉM  VOLEJBALE
SMÍŠENÝCH DVOJIC

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel: Centrum sportovních aktivit VUT v Brně

2. Ředitel soutěže: Kundera Václav, Mgr.

3. Datum konání: 31.5. - 1.6.2017

4. Místo a čas:

Sokolské koupaliště, brněnská přehrada, Brno

Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 17:00

5. přihlášky:

Přihlášky elektronicky na kundera@cesa.vutbr.cz od 1.4.2017
Přihláška musí  obsahovat:  Jméno,  příjmení,  datum narození,  název  VŠ,
mailovou adresu, telefon
Přihlášky budou přijímány v tomto pořadí:
1) Přednostně dvojice složené ze studentů stejné VŠ. Přihlašuje katedra
sportu  příslušné  VŠ  nebo  univerzity.  Příhlášky  od  1.4.  do  23.5.2017
včetně.
2) od 24.5. do 28.5. se mohou sami přihlašovat dvojice složené ze studentů
různých  VŠ  nebo  dvojice,  na  které  se  nedostalo  z  důvodu  limitu  na
jednotlivé školy.
Přihlašování končí v neděli 28.5.2017. Žádné pozdější přihlášky nebudou
akceptovány.
V pondělí bude zaslán účastníkům rozpis turnaje na uvedený mail.

6. Ubytovnání: Možno zajistit na kolejích VUT v Brně.

7. Stravování: Občerstvení v areálu sportoviště

8. Doprava:
Tramvaj č.  1  a  11,  zastávka Přístaviště,  dále pak parníkem nebo pěšky
po pravé straně přehrady (cca. 20 minut).

9. Startovné: Hradí ČAUS

10. Poznámka:

Každá škola má možnost přihlásit 3 páry.
Přihlásit se mohou i dvojice složené z hráčů z různých škol, ale přednostně
budou brány dvojice složené z hráčů z jedné školy.
Každý  hráč/hráčka  se  musí  při  prezenci  prokázat  platným  studijním
průkazem/potvrzením o studiu nebo kopií  diplomu z  kalendářního roku
2017.

B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Předpis: Hraje se podle pravidel ČVS
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2. Disciplíny: plážový volejbal - smíšené dvojice

3. Počet startujících: 64 dvojic

4. Způsob hry:
Bude  určen  3  dny  před  začátkem turnaje  a  odeslán  na  mail  hráčům s
rozlosováním turnaje

5. Losování: Nasazení podle součtu bodů v ČP obou hráčů

6. Podmínky startu:
Student/studentka  české  VŠ  (prezenční  i  dálkové  studium)  nebo  řádně
ukončené studium v roce konání akce

7. Povinnosti hráčů(ček): Dodržovat řád sportoviště a pokynů ředitele soutěže

8. Námitky: S vkladem 500,- Kč u ředitele turnaje

9. Různé:

V Brně dne: 21. 3. 2017

ředitel akce hlavní rozhodčí ředitelka CESA VUT v Brně
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