16. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
18. – 23. 6. 2017
Plavání s ploutvemi
Pořadatel:

ČVUT v Praze a ČZU v Praze

Technické provedení:
Místo soutěže:

ČZU Praha a ČAUS

Bazén ČZU, Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol,
GPS souřadnice: 50, 129976, 14, 373707

Termín soutěže:

21. 6. a 22. 6. 2017

Ředitel soutěže:

Mgr. Radka Falge, falger@ktv.czu.cz

Hlavní rozhodčí:

PhDr. Ladislav Štefl
se skládá z vrchního rozhodčího a 2 zástupců univerzit

Přihlášky:

do 9. 6. 2017

Podmínky soutěže:

Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v ČR

Ubytování:

Ubytování je umožněno na kolejích dle regulí ČAH

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel PP, soutěžního řádu a
tohoto předpisu.

Systém soutěže:

Disciplíny dle rozpisu; krytý plavecký bazén 25 m,
6 drah, elektronické časové zařízení Plave se přímo na
čas. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu.
Závodníci budou nasazeni do rozplaveb dle nahlášených
časů.

Časový pořad:

Dle rozpisu

Prezentace:

Prezentace soutěží plavání s ploutvemi 12,30 - 13,30
hod ve vestibulu. Prezentaci závodníků provádí vedoucí
družstva, případně závodník, každý závodník předloží
platný průkaz o studiu na univerzitách.

Vyhlášení vítězů:

V průběhu soutěže

Námitky:

Do 15 minut po skončení utkání řediteli soutěže
se vkladem 100,- Kč.

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do
120 minut org. výboru her se vkladem 500,- Kč.

Další pokyny/informace:

Disciplíny bi-fins jsou pravidly stanoveny následovně.
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 tři 3 starty v individuálním
závodě a jedné štafety. Minimální počet v disciplíně jsou
4 účastníci z 2 škol. Při nižším počtu účastníků může být
závod odvolán, vítězům nebudou udělovány medaile ani
body do bodovací soutěže škol.
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Pořadatel neručí za ztráty nebo poškození věcí v průběhu
závodů

PhDr. Ladislav Štefl
Předseda komise ČAUS

Mgr. Radka Falge
Ředitel soutěže

