
   
  

Propozice 

AKADEMICKÉHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY  

A PŘEBOR VYSOKÝCH ŠKOL 2022 

V GYMNASTICKÝCH SPORTECH 

 

Organizátor: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) 

Pořadatel: Katedra tělesné výchovy a sportu, Fakulta přírodovědně-humanitní a  

Pedagogická,  

Technická univerzita v Liberci 

 

Datum:  22. května 2023   

Místo:  SG (PVŠ): Sport Park Liberec, Jeronýmova ul. 570, 46007, Liberec  

MG, skoky na trampolíně, pohybové skladby, šplh (AM, PVŠ): 

Orionka - trampolínové centrum, Jizerská 250, Liberec 

 

Facebook událost akce:  
        https://www.facebook.com/events/965051094012056/?ref=newsfeed 
Webové stránky akce:  

 
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: 

Přihlášky:  Uzávěrka přihlášek - 30. dubna 2023 

Přihlášky zasílejte prostřednictvím VŠ na ředitele závodu, v kopii na 

odpovědnou osobu za sport. 

V přihlášce uveďte: soutěž, jméno a příjmení, rok narození, jméno školy a 

fakulty, kontakt na závodníka/trenéra/doprovod, disciplínu. 

U pohybových skladeb i počet cvičících a název skladby. 

Hudební doprovod: Zasílejte na zodpovědnou osobu za sport, viz organizační pokyny. 

Startovné:  Na AM ČR a PVŠ studenti startovné neplatí. Hradí ČAUS. 

Startují:  Studenti českých VŠ a VOŠ, kteří se prokáží platným dokladem o studiu.  

Ubytování:  Pořadatel nezajišťuje 

Stravování: Studenti dostanou balíček. Nominovaní rozhodčí obdrží diety. 

Doprava: Cestovné bude hrazeno dle ekonomických zásad pro organizování AM.  

Poskytnuté náhrady studentům: Dle Brožury SPVŠ – Pokyny k vyúčtování SPVŠ 2022 

https://www.facebook.com/events/965051094012056/?ref=newsfeed


   
  

Závodní kancelář:   V místě konání soutěže. 

Prezence závodníků:  Hodinu před soutěží v místě konání soutěže. 

Porady, losování:  30 minut před začátkem soutěže (viz harmonogram akce).  

Losování bude provedeno v pátek 19.5.2023 v 18.00 hod v Liberci na 

KTV členy komise gymnastiky ČAUS. 

 
TECHNICKÁ USTANOVENÍ: 

Pravidla:  Závodí se dle Závodního programu pro soutěže v gymnastických    
sportech a platných pravidel FIG  
Závodní program pro soutěže v gymnastických sportech 

 

Harmonogram akce: MG, skoky na trampolíně, šplh 

8,00-8,45 prezence závodníků a závodnic  

    8,00-9,15 volné rozcvičení 

  8,45-9,15 porada trenérů a rozhodčích  

 9,30  slavnostní zahájení 

 9,35-11,30 závod  

 12,00  vyhlášení výsledků 

 

  Pohybové skladby 

 11,00-11,45 prezence závodníků a závodnic 

 11,35-12,35 volné rozcvičení 

 12,15-12,30 porada trenérů a rozhodčích 

 12,45  slavnostní zahájení 

 12,50-14,30 závod 

 14,45  vyhlášení výsledků 

 

  Sportovní gymnastika 

8,30-9,00 prezence závodníků a závodnic  

    8,30-9,50 volné rozcvičení 

  9,15-9,45 porada trenérů a rozhodčích  

 10,00  slavnostní zahájení 

 10,05-11,45 závod  

 12,00  vyhlášení výsledků 

pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový program (dle počtu přihlášených závodníků) 

 

Titul:  Vítěz získá titul „Akademický mistr ČR v (doplňte sport) pro rok 2023“ 

 nebo „Přeborník vysokých škol ČR v (doplňte sport) pro rok 2023“ a 

obdrží medaili a diplom.  

Závodnice/závodníci na 2. a 3. místě obdrží medaile a diplom. 

 
 

https://ktv.fp.tul.cz/images/zamestnanci/pavlina.vrchovecka/Z%C3%A1vodn%C3%AD_program_pro_sout%C4%9B%C5%BEe_v_gymnastick%C3%BDch_sportech.pdf


   
  

Odvolání závodu: Odvolání proti verdiktu rozhodčích za poplatek 500,- Kč. 

Protesty:   Přijímají se námitky pouze technického rázu. 

 

Hlavní činovníci závodu:  

Hlavní organizátor  komise gymnastiky ČAUS, Mgr. Jan Chrudimský Ph.D.  

(chrudimsky@ftvs.cuni.cz) 

Ředitel závodu                  PhDr. Pavlína Vrchovecká Ph.D.  

(mob. 604201436; pavlina.vrchovecka@tul.cz) 

 

Odpovědný pracovník (mobil, email): 

Sportovní gymnastika PhDr. Pavlína Vrchovecká Ph.D.  

(mob. 604201436; pavlina.vrchovecka@tul.cz) 

Moderní gymnastika Mgr. Šárka Panská Ph.D.  

(mob. 603244035; spanska@seznam.cz) 

Pohybové skladby  Mgr. Petra Čaplová Ph.D. 

    (mob. 775122611; petra.caplova@tul.cz) 

Skoky na trampolíně Ing. Miroslav Patrman;  

(mob. 604245971; mirapatrman@gmail.com) 

Šplh    PaedDr. Jiří Dygrín 

    (485355130; jiri.dygrin@tul.cz) 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

Organizační pokyny: Hudební doprovod zašlete na zodpovědnou osobu za sport  
označený: Příjmení a jméno, VŠ, fakulta, sport, disciplína.   

A zároveň přineste s sebou zálohu na CD nebo flash disku.    

Různé:  Každá přihlášená fakulta na závod ve sportovní gymnastice a 

pohybových skladbách zajistí minimálně jednoho rozhodčího.  

 

 

 

 

 

PhDr. Pavlína Vrchovecká Ph.D.         Mgr. Jan Chrudimský Ph.D.  

ředitelka závodu                předseda sportovní komise ČAUS 
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