19. České akademické hry Olomouc 2021
2.-7. září 2021

ŠERM
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

Jiří Douba
doubova@volny.cz, tel.: 605 115 666

Termín soutěže:

5. 9. 2021 (neděle)

Místo konání:

Sportovní hala Na Šibeníku, Třída míru 242/4, 779 00 Olomouc

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Termín a způsob registrace dle všeobecných ustanovení pro České
akademické hry Olomouc 2021
Do přihlášky uvést jméno, příjmení, datum narození, škola, disciplína (fleret,
kord, šavle). Jeden závodník se může přihlásit i na více disciplín.

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a
absolventi z roku 2021

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc se snídaní a pitný režim v den soutěže.

Závodní kancelář:

V místě konání soutěže.

Prezence závodníků:

30 minut před zahájením soutěže.

Titul:

Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v šermu pro rok 2021“.

Epidemiologická opatření:
Z rozhodnutí organizačního výboru Českých akademických her 2021 jsou pravidla pro účast všech
účastníků her (sportovci, trenéři, doprovod, organizátoři apod.) týkající se epidemiologických opatření
proti onemocnění COVID-19 stanovena dle systému O-N-T. Podrobné informace jsou prezentovány
na webu ČAH 2021, případně na Covid portálu.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Pravidla soutěže:

soutěží se dle platných pravidel ČŠS. Nasazení dle aktuálního žebříčku ČŠS.

Disciplíny:

šavle, fleret, kord.

Námitky:

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

Odvolání:

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení soutěže
organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.

Hodnocení soutěže:

První 3 v každé soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků:

Po ukončení jednotlivých soutěží.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Šavle:
Fleret:
Kord:

muži od 9:00
muži od 11:00
muži od 13:30

ženy od 9:00
ženy od 11:00
ženy od 13:30

Poznámky:
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

Jiří Douba
ředitel soutěže

Mgr. Václav Kundera
předseda sportovní komise ČAUS

