18. České akademické hry Brno 2019
23. – 28. června 2019
ŠPLH NA LANĚ
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit

Ředitel soutěže:

PaedDr. Marta Muchová, muchova@cesa.vutbr.cz, tel.: 777 146 962

Termín soutěže:

27. 6. 2019

Místo konání:

Univerzita obrany, Klub Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno

Všeobecná ustanovení:
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro
ČAH Brno 2019

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:

Ubytování je umožněno na kolejích VUT dle regulí ČAH

Závodní kancelář:

Klub Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno

Prezence závodníků: Na sportovišti 9:00 – 9:30
Porady, losování:

Porada rozhodčích: 9:30

Tituly:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR ve šplhu na laně
pro rok 2019“

Technická ustanovení:
Hlavní rozhodčí:

PaedDr. Jan Migdau

Kategorie:

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 závodu se vkladem 100 Kč

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. org. výboru

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

Po skončení soutěže

Časový harmonogram:
9:00 – 9:30

Prezence

9:30

zahájení závodu

9:45

rozcvičení ženy

10:00

závod ženy

11:00

rozcvičení muži

11:15

závod muži

12:30

vyhlášení výsledků

Různé: Není povoleno užití dopingových látek

PaedDr. Marta Muchová

Mgr. Jan Chrudimský, PhD.

ředitel závodu

předseda sport. komise ČAUS

