Propozice
AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2022
V BĚHU NA LYŽÍCH
které se uskuteční pod záštitou děkana Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity
PhDr. Jana Cacka, Ph.D.
Závod vypisuje: Česká asociace univerzitního sportu
Pořadatel:

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně

Datum:

17. – 20. ledna 2022

Místo:

Nové Město na Moravě, Lyžařský areál Vysočina Aréna

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Přihlášky:

Jmenovité přihlášky s uvedením jména a příjmení, data narození, školy,
výkonnostní třídy, mailu a telefonního čísla zašlete do 7.1.2022 na
e-mail: slonkova@fsps.muni.cz nebo eslonkov@seznam.cz.

Startují:

Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokážou platným dokladem o studiu.

Ubytování:

Zájemci o ubytování v penzionu Pegas (Tři Studně) zašlou přihlášku
s počtem noclehů (od – do) do 22. prosince 2021.

Stravování: Trvá-li pracovní cesta 5 – 12 hod. 100 Kč, víc než 12 hod, ale max. 18
hod.150 Kč, víc než 18 hod 250 Kč. Stravování v penzionu Pegas bude
dodatečně upřesněno.
Doprava:

Veřejným dopravním prostředkem bude proplacena na základě doložených
jízdenek. Doprava autem – 5 Kč/1 km při 3 a více osobách, při nižším počtu
se proplácí ve výši ceny jízdného vlakem 2. třídy Mikrobus – 6 – 8 Kč/1 km,
podle velikosti mikrobusu.

Prezence závodníků: 17.1.2022 od 13 do 18 hod. v penzionu Pegas
Porady, losování:

17.1. ve 20,00 hod. v penzionu Pegas, další porady budou upřesněny.

Titul: Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v běhu na lyžích pro rok 2022.“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Časový plán:
PO

17.1. příjezd, prezence, trénink (14,00 – 16,00)

ÚT

18.1. 10,00 start závodu
5 km volně ženy, 10 km volně muži

ST

19.1. 10,00 start závodu
štafety mix volně – M, Ž, M (6 km, 3 km, 6km)

ČT

20.1. 10,00 start závodu
10 km ženy klasicky (masový start), 20 km muži klasicky (masový start)

Akademické mistrovství je zároveň III. kolem vysokoškolské studentské ligy.
Tratě:

Standardní tratě – Vysočina Aréna u hotelu SKI

Pravidla:

Závodí se podle platných pravidel lyžařských závodů a pravidel FIS-IWO.

Odvolání závodu: V případě nepříznivých sněhových podmínek nebo v souvislosti s
aktuálním vládním nařízením bude závod odvolán nejpozději do 14.1.2022.
Protesty

Písemně do 30 minut po ukončení závodu s vkladem 500,-Kč bez nároku na
vrácení při zamítnutí protestu.

Různé:

Závodníci a činovníci se závodů zúčastní na vlastní nebezpečí.

Hlavní činovníci závodu:
Eva Slonková
Radim Antoš
Antonín Klazar

ředitel závodu
sekretář závodu
velitel tratí

Eva Slonková

Radim Antoš

ředitel závodu

předseda sport. komise ČAUS

