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

ŠPLH NA LANĚ
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Mgr. Jiří Buben, Ph.D., FTK UP
jiri.buben@upol.cz, tel.: 777 012 708

Termín soutěže:

4. 9. 2021 (sobota)

Místo konání:

Tělocvična T1, Katedra sportu, Hynaisova 9, Olomouc 779 00

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2021

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:

V místě konání soutěže v čase 9:00-9:30

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR ve šplhu na laně pro rok 2021“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Hlavní rozhodčí:

Mgr. Martina Poláková

Pravidla soutěže:

Soutěží se podle platných pravidel olympijského šplhu
(http://www.gymfed.cz/29-pravidla-os.html) a úprav tohoto rozpisu.

Kategorie:

Soutěž jednotlivců:
ženy 4,5m volná technika, start ze stoje
muži 4,5 m bez přírazu, start ze sedu
muži 8,0 m bez přírazu, start ze sedu

Systém soutěže:

V závodě jsou umožněny 3 pokusy, výsledný čas a umístění je dán nejlepším
časem ze všech tří pokusů, v případě shodnosti nejlepšího času u dvou a více
závodníků rozhoduje o pořadí lepší druhý, respektive třetí čas.

Předpis soutěže:

Maximální počet z každé zastoupené fakulty je 5 závodníků.

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 jednotlivci v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků:

Po skončení soutěže na místě konání.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
9:00 – 9:30
9:30
9:00 - 9:50
9:55
10:00
12:30

Prezence na sportovišti
Porada rozhodčích a trenérů
Rozcvičení
Zahájení soutěže
Závod mužů a žen
Vyhlášení výsledků

Poznámky:
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

Mgr. Jiří Buben, Ph.D.

Mgr. Jan Chrudimský, PhD.

ředitel soutěže

předseda sportovní komise ČAUS

