PROPOZICE

PLAVÁNÍ
Pořadatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká asociace univerzitního sportu
Technické provedení:
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Místo soutěže:
Plavecký bazén Olomouc, Legionářská ul.
Termín soutěže:
10. 9. – 11. 9. 2015
Vedoucí činovníci:
Ředitel soutěže:

Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.
e-mail: dusan.viktorjenik@upol.cz, tel.: 604 723 283
Předseda komise plavání ČAUS:
PhDr. Ladislav Štefl
e-mail: lstefl@email.cz, tel.: 732 202 665
Přihlášky:
1. Přihlášky dle systému Českých akademických her
2. Pro samotnou soutěž zašlete přihlášky závodníků a disciplín na formuláři
„přihláška jednotlivců.xls“ (ke stažení na stránkách ČSPS: http://tinyurl.com/ofe56bj )
na e-mail Petra Adamce - ada600606@seznam.cz. Místo zkratky klubu napište
zkratku školy.
Předpis:
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 50 m, 8 drah, elektronická časomíra.
Časový pořad:
čtvrtek 10. 9. 2015
rozplavání 12:00 – 12:45 hod.
start prvního závodu v 13:00 hod.
1. 100 m volný způsob muži 7.

50 m znak muži

2. 100 m volný způsob ženy 8.

50 m znak ženy

3. 100 m prsa muži

9.

200 m polohový závod muži

4. 100 m prsa ženy

10. 200 m polohový závod ženy

5. 50 m motýlek muži

11. 4x 50 m volný způsob MIX

6. 50 m motýlek ženy
pátek 11. 9. 2015
rozplavání 8:00 – 8:45 hod.
start prvního závodu v 9:00 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.
19.
20.
21.
22.

50 m prsa muži
50 m prsa ženy
400 m volný způsob muži
400 m volný způsob ženy
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.
Závodní kancelář:
V místě konání soutěže.
Prezentace:
Čtvrtek 10. 9. 2015 od 11:00 – 12:30 hod. ve vestibulu bazénu. Prezentaci závodníků
provádí vedoucí družstva.
Vyhlášení výsledků:
Po skončení soutěže na místě konání. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR 2015,
první tři v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Námitky:
Do 15 minut od skončení závodu řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.
Další pokyny/informace:
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za ztráty nebo
poškození věcí v průběhu závodů. V šatnách je nutné pro převzetí čipu na vstup
a skříňku, složit zálohu 100 Kč.
Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.
ředitel soutěže

PhDr. Ladislav Štefl
předseda komise ČAUS

