18. České akademické hry Brno 2019
23. – 28. června 2019
PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Ředitel soutěže:

Mgr. Michaela Bátorová, batorova@cesa.vutbr.cz, tel.: 732 120 614

Termín soutěže:

27. 6. 2019

Místo konání:

Bazén (6 x 25 m) Univerzity obrany, Kasárna J. Babáka 2, Brno
GPS souřadnice: 49.2152414N, 16.58973669E,
tramvajová zastávka Tererova

Všeobecná ustanovení:
Přihlášky:

Do 5. 6. 2019 přes webové stránky ČAH + na email:
lukas.kousal@czechswimming.cz, 724 224 292

Startují:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2019

Doprava:

Na náklady vysílající vysoké školy

Poskytnuté náhrady: Ubytování 1 noc + snídaně / 1 sport a pitný režim v den soutěže
Ubytování:

Umožněno na kolejích VUT v Brně dle regulí ČAH

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže, Bazén Univerzity obrany, Kasárna J.
Babáka 2

Prezence závodníků: V místě soutěže 14:00 – 15:00 hod ve vestibulu.
Prezenci závodníků provádí vedoucí družstva, případně závodník.
Každý závodník předloží platný průkaz o studiu na univerzitách.
Tituly:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v plavání pro rok 2019“

Technická ustanovení:
Pravidla soutěže:

Závodí se dle platných Pravidel plavání s ploutvemi, Soutěžního řádu
plavání s ploutvemi a tohoto předpisu

Systém soutěže:

Disciplíny dle rozpisu; otevřený plavecký bazén 25m, 6 drah,
elektronická časomíra. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu.
Závodníci budou nasazeni do rozplaveb dle nahlášených časů.

Námitky:

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

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min OV se
vkladem 500 Kč

Hodnocení soutěže: První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy
Vyhlášení vítězů:

V průběhu soutěže

Časový harmonogram:
Čtvrtek 27. 6. 2019
Prezence závodníků: 14,00 – 15,00
Rozplavání: 15,00 – 15,30 hod
Oficiální zahájení: 15,30 hod
Start prvního závodu: 15,40 hod
1. 50 m PP muži
2. 50 m PP ženy
3. 100 m BF muži
4. 100 m BF ženy
5. 200 m PP muži
6. 200 m PP ženy
7. 50 m BF muži
8. 50 m BF ženy
9. 50 m RP muži
10. 50 m RP ženy
11. 200 m BF muži
12. 200 m BF ženy
13. 100 m PP muži
14. 100 m PP ženy
15. 4x 50 m mix (2 ženy + 2 muži z jedné univerzity)

Další pokyny/ informace:

Disciplíny bi-fins jsou pravidly stanoveny následně. Plave se
v krátkých gumových ploutvích (do 65 cm) po startu a obrátce
může plavat závodník 15 m libovolně i pod hladinou, následuje
plavání kraulem (šnorchl není povinný).
Omezení počtu startů jednoho závodníka: maximální počet
startů jsou 3 starty v individuálním závodě a jedné štafety.
Minimální počet závodníků v disciplíně jsou 4 účastníci ze 2
vysokých škol. Při nižším počtu účastníků může být závod
odvolán, vítězům nebudou udělovány medaile ani body do
bodovací soutěže škol.
Závodníci se účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za
ztráty a poškození věcí v průběhu závodů.

Mgr. Michaela Bátorová

Mgr. Petr Smolík

ředitel závodu

předseda sport. komise ČAUS

