PROPOZICE

ŠPLH NA LANĚ
Pořadatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká asociace univerzitního sportu
Technické provedení:
Katedra sportu, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Místo soutěže:
Tělocvična T1, Katedra sportu, Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého
v Olomouci, Hynaisova 9, Olomouc
Termín soutěže:
Úterý 8. 9. 2015
Vedoucí činovníci:
Ředitel soutěže:
Mgr. Jiří Buben, Ph.D.
e-mail: jiri.buben@upol.cz
Hlavní rozhodčí:
muži – Mgr. Jiří Buben, Ph.D.
ženy – Mgr. Martina Poláková
Předpis:
Soutěží se podle platných pravidel olympijského šplhu – viz http://www.gymfed.cz/29pravidla-os.html
Systém soutěže:
1. Soutěž jednotlivců muži 8 m, ženy 4 m
Výsledný čas a umístění jsou dány nejlepším výkonem ze všech kol. Závodník je
klasifikován, pokud má alespoň jeden platný pokus. V případě shodnosti nejlepšího
času u dvou a více závodníků rozhoduje druhý nejlepší čas.
2. Soutěž družstev (1+1) muži, ženy, mix 4 m
Výsledný čas a umístění jsou dány součtem nejlepších výkonů ze všech kol
u jednotlivých členů družstva. Závodník je klasifikován, pokud má alespoň jeden
platný pokus. V případě shodnosti nejlepšího času u dvou a více družstev rozhoduje
součet druhých nejlepších časů.
Časový pořad:
úterý 8. 9. 2015
08:00 – 09:00
08:00 – 09:15
09:10
09:30

prezence závodníků
rozcvičení
porada trenérů a rozhodčích
slavnostní zahájení

Závodní kancelář:
Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci, tř. Míru 117, Olomouc

Prezentace:
Katedra sportu, Fakulta tělesné kultury, UP v Olomouci, Hynaisova 9, Olomouc
Vyhlášení výsledků:
Po skončení soutěže v místě konání. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2015,
první tři v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Námitky:
Písemně nejpozději do konce soutěžního kola, ve kterém k události došlo, vklad
100 Kč, v případě zamítnutí propadá částka ve prospěch pořadatele.
Při malém počtu přihlášených závodníků bude soutěž zrušena. Minimální počet
závodníků je 25 ze 4 vysokých škol a ze 3 oblastí. Minimální počet v disciplíně jsou
4 účastníci ze 2 škol.
Mgr. Jiří Buben, Ph.D.
ředitel soutěže

Mgr. Jan Chrudimský
předseda komise ČAUS

