
Havaj Cup 2021 

V rámci antropologické Havaje proběhne již pátý ročník turnaje ve volejbale na písku (synkreze 

plážového a klasického volejbalu). 

Turnaje se mohou zúčastnit týmy složené ze studentů (současných i bývalých) a zaměstnanců naší 

katedry. Turnaj je otevřen i pro studentské a zaměstnanecké týmy jiných kateder UPa.   

Termín a místo konání: 8. 6. 2021 - tam, kde antropologická Havaj 

Začátek turnaje: kolem čtvrté hodiny – po oficiálním ukončení akademického roku a zahájení Havaje 

Základní pravidla a propozice turnaje  

• Maximální počet hráčů/hráček na hřišti (za tým): 4 – ostatní mohou střídat  

• Lze hrát i v nižším počtu 

• Hráč/hráčka může v průběhu turnaje nastoupit pouze za jeden tým 

• Zápas se hraje na dva sety do 15 bodů (bez ztrát), je potřeba zvítězit o dva body 

• V případě, že zápas skončí 1:1 na sety, rozhoduje skóre, v případě shody ve skóre se hraje 

zkrácený třetí set do 11 bodů 

• Hrací systém bude upřesněn na místě – podle počtu přihlášených týmů    

• Pravidla hry: vycházíme z klasického volejbalu, hrajeme pro radost, striktní výklad pravidel 

nebudeme vyžadovat… turnaj není určen pro registrované hráče a hráčky.     

V rámci turnaje budou vyhlášeni vítězové následujících kategorií: 

• Celkový vítěz turnaje  

• Nejlepší studentský tým 

• Nejlepší absolventský tým  

• Nejlepší zaměstnanecký tým  

• Vítěz poháru KSKA (nejlepší tým složený ze studentů KSKA)         

Jak se přihlásit:  

Pokud už máte tým, zaregistrujte se emailem u kontaktní osoby turnaje (Tomáš Retka: 

tomas.retka@upce.cz ). Je dobré již uvést jméno týmu, složení týmu a kontaktní osobu (kapitána).  

 

V případě volné kapacity turnaje, je možné si postavit tým i z přítomných návštěvníků Havaje 

a přihlásit se na místě. Organizátoři si však vyhrazují právo později přihlášené týmy z kapacitních 

důvodů odmítnout.       

Případné výjimky z pravidel jsou možné, na základě uvážení organizátorů, ale vždy v duchu fair play. 

Podrobnější informace vám podají Tomáš Retka a Denisa Bažantová   

Důležité upozornění: Turnaj se řídí aktuálními epidemiologickými pravidly.                                  
Každý účastník turnaje musí doložit jedno z následujících potvrzení:  

• o negativním výsledku testu na COVID 19  

• o prodělaném onemocnění COVID 19 

• o zahájeném očkování proti onemocnění COVID 19. 

Více informací o náležitostech a lhůtách pro jednotlivá potvrzení najdete v příloze č.1. 
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Příloha č.1: Upřesnění epidemiologických opatření -  lhůty a termíny jednotlivých potvrzení 

Tento text vychází z opatření č. 8/2021 FF UPa.  

Celá akce se řídí aktuálními epidemiologickými nařízeními. 

Akce se mohou zúčastnit pouze osoby, pokud: 

a) mají negativní antigenní test na COVID-19  (provedený poskytovatelem zdravotních služeb – 

ne straší 72 hod, v případě provedení antigenního  testu  u poskytovatele zdravotních služeb 

v areálu univerzity – platnost 7 dní), 

b) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace 

podle platného mimořádného opatření a od prvního pozitivního POC antigenního nebo 

RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní,  

c) byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a  

i) od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne 

více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

ii) od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne 

více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,  

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 

uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.  

Potvrzení o testu s negativním výsledkem, resp. o aplikaci očkovací dávky (viz výše) účastník 
předkládá na požádání organizátorovi akce. 
 
Pro všechny účastníky nadále platí povinnost zakrytí dýchacích cest, pokud nejsou  schopni 
zachovat rozestup minimálně 1,5 m od druhé osoby. 
 
Při hře účastníci zakrytá ústa nemají. 
 
Děkujeme za respektování pravidel. 
 

 


