19. České akademické hry Olomouc 2021
2.-7. září 2021

PLAVÁNÍ
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Mgr. Jiří Dub, FTK UP
jiri.dub@upol.cz, tel.: 608 829 224

Termín soutěže:

2.-3. 9. 2021 (čtvrtek-pátek)

Místo konání:

Aplikační centrum BALUO, U Letiště 32, 779 00 Olomouc

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2021
a na e-mail lukas.kousal@czechswimming.cz, 724 224 292

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2021.

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc se snídaní a pitný režim v den soutěže

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže

Prezence závodníků:

Čtvrtek 2. 9. 2021 od 12:30 – 13:00 hod ve vestibulu bazénu. Prezentaci
závodníků provádí vedoucí družstva.

Titul:

Vítězové všech disciplín získají titul „Akademický mistr ČR v plavání pro rok
2021“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla soutěže:

Závodí se dle platných pravidel plavání, soutěžního řádu a ustanovení tohoto
rozpisu.

Systém soutěže:

Plave se přímo na čas. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu.
Závodníci budou nasazeni do rozplaveb dle nahlášených časů.

Závodiště:

Krytý bazén 25 m, 4 dráhy, elektronická časomíra.

Námitky:

Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení soutěže
organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže:

První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků:

Po skončení soutěže.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Čtvrtek 2. 9. 2021
rozplavání 13:00 – 13:45 hod
start prvního závodu v 14:00 hod
1.
2.
3.
4.
5.
6.

100 m volný způsob muži
100 m volný způsob ženy
100 m prsa muži
100 m prsa ženy
50 m motýlek muži
50 m motýlek ženy

7. 50 m znak muži
8. 50 m znak ženy
9. 200 m polohový závod muži
10. 200 m polohový závod ženy
11. 4x 50 m volný způsob MIX

Pátek 3. 9. 2021
rozplavání 9:00 – 9:45 hod
start prvního závodu v 10:00 hod
12.
13.
14.
15.
16.
17.

100 m motýlek muži
100 m motýlek ženy
100 m znak muži
100 m znak ženy
50 m volný způsob muži
50 m volný způsob ženy

18. 50 m prsa muži
19. 50 m prsa ženy
20. 400 m volný způsob muži
21. 400 m volný způsob ženy
22. 4x 50 m polohová štafeta MIX

Poznámka:
Omezení počtu startu jednoho závodníka: maximální počet startů jsou tři 3 starty v individuálním
závodě a jedné štafety v jednom závodním půldnu. Minimální počet v disciplíně jsou 4 účastníci ze 2
škol. Při nižším počtu účastníků může být závod odvolán, vítězům nebudou udělovány medaile ani
body do bodovací soutěže škol.

Další pokyny/informace:
Závodníci se účastní soutěže na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za ztráty nebo poškození věcí v
průběhu soutěže. V šatnách je nutné pro převzetí čipu na vstup a skříňku, složit zálohu 100 Kč.
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

Mgr. Jiří Dub
ředitel soutěže

PhDr. Ladislav Štefl
předseda sportovní komise ČAUS

