Propozice
AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2022
v lyžařském orientačním běhu
Které se uskuteční pod záštitou děkana Fakulty tělesné kultury UP Olomouc
Mgr. Michala Šafáře, Ph.D.
Organizátor:

Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS)

Pořadatel:

TJ Zlaté Hory, oddíl orientačního běhu (ZLH)

Datum:

15. - 16. 1. 2022 5. – 6. 2. 2022

Místo:

Rejvíz, horská chata Férovka, GPS: 50.2277681N, 17.3196125E viz závody
MČR na klasické trati a ČP na krátké trati

Kategorie:

muži (H21), ženy (D21)

Disciplíny:

sobota 15.1. 5. 2.

klasická trať, start 00 v 11:00 hodin, intervalový

neděle 16.1. 6. 2.

krátká trať, start 00 v 10:00 hodin, intervalový

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:
Přihlášky:

prostřednictvím svazového informačního systému ORIS nejpozději do 10. ledna
2022, do poznámky uveďte název vysoké školy
Sobotní závod: ORIS - Český svaz orientačních sportů (orientacnisporty.cz)
Nedělní závod: ORIS - Český svaz orientačních sportů (orientacnisporty.cz)

Startovné:

Na AM ČR studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS.

Startují:

Všichni studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se včas přihlásí a prokáží se platným
dokladem o studiu.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje. Každý si zabezpečí na vlastní náklady.

Stravování:

Pořadatel nezajišťuje. Každý účastník obdrží příspěvek na stravu ve výši 150,Kč/den.

Doprava:

Bude proplácena dle směrnic ČAUS a pokynů komise OS ČAUS
a) veřejným dopravním prostředkem na základě předložených jízdenek
b) osobním autem (pouze při obsazenosti auta více jak 3 osobami)

Prezence závodníků: viz pokyny ČP a MČR
Titul: Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v lyžařském orientačním běhu pro rok 2022“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Pravidla:

Závodí se podle platných pravidel a dalších dokumentů ČSOS pro LOB.

Odvolání závodu: V případě nepříznivých sněhových podmínek, nebo v souvislosti s aktuálním
hygienicko- epidemiologickým vládním nařízením bude závod odvolán/přeložen nejpozději do středy
12. 1. 2022 2. 2. 2022
Funkcionáři závodu:
ředitel závodů: Petr Mrkvica
hlavní rozhodčí. Tomáš Novotný (so), Petr Mareček (ne)
stavitel tratí: Petr Mareček (so), Tomáš Novotný (ne)
zpracovatel přihlášek: Šimon Mareček
zástupce Komise OS ČAUS: Dušan Vystavěl
Další informace: viz rozpis závodu MČR a ČP

Každý účastník bere na vědomí, že se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením k závodu
potvrzuje, že bude dodržovat v den závodu platná hygienicko-epidemiologická opatření.

Datum: 10. 1. 2022

Ing. Petr Mrkvica
ředitel závodu

Mgr. Ondřej Vodrážka
předseda komise OS ČAUS

