
7. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY G2 KB 
Brno, 14. – 20.6. 2008 

 

VODNÍ SLALOM A SJEZD  16.6. 
 
Pořadatel:     Centrum sportovních aktivit VUT v Brně 
 
Technické provedení: Fakulta sportovních studií MU Brno 
 
Místo sout ěže:  Slalomová trať pod Vírskou přehradou, řeka Svratka  
 
Vedoucí sout ěže:  Ředitel soutěže: Mgr. Svatava Nováková, tel. 732613208, 

novakova@fsps.muni.cz    
Stavitel tratě: Doc.Vladimír Jůva  

 
Závodní kancelá ř:  U slalomové trati. 
 
Registrace:   V závodní kanceláři do 10.00 hod 
    
Systém sout ěže:   slalom  -    C2, K1ž, K1m, C1  (2 jízdy ve slalomu) 
                                  sjezd    -    C2, K1ž, K1m, C1  (2 kola sprintu)        
 
Časový po řad:    9.30 - 10.00 hod   - výdej startovních čísel 

10.30 - 10.50 hod  - porada  
11.00 - 11.15 hod - ukázková jízda 
11.30 - 13.00 hod   - start slalomu 1.a 2. jízda  
14.00 - 15.00 hod  - start sjezdu 2 kola sprintu na slalomové  

trati 
15.30 hod   - vyhlášení výsledků   

 
Předpis:   Směrnice ČSKDV pro závodění v ČR pro rok 2008.  
 
Zdravotní zabezpe čení: Zajišťuje pořadatel. 
 
Vyhlášení vít ězů: Po skončení finále na místě. Vítěz získá titul Akademický mistr 

ČR 2008. 
 
Protesty: Námitky :   Podávají se do 15ti minut po skončení příslušné soutěže řediteli  
   závodu s vkladem 100 Kč. 
 

Odvolání: Do 1 hodiny po skončení příslušné soutěže organizačnímu 
výboru s vkladem 500 Kč. 

 
Doprava:     vlastní 

autobusem nebo autem směr:  
    Brno – Tišnov – Nedvědice – obec Vír (pod přehradou)   
 
Různé: Bezpečnostní opatření: plovací vesty a přilby povinné, dále dle 

pravidel kanoistiky 
 



 
Nominace na AMS 2008 (Čuňovo  17. – 21.9.2008) 
Nominační kritéria slalom: 
 2 x ČP Troja, 2 x ČP Trnávka, Akademické MČR Vír – bodování olympijské. 
 Započítávají se tři nejlepší výsledky, při rovnosti bodů rozhodují vzájemná vítězství, 

pokud i potom nastane shoda, tak rozhodne komise ČAUS. 
 Pokud se akademik nominuje na OH, potom má účast na AMS zajištěnu přímo.  
  
Nominační kritéria sprint:   
 ČP ve sprintu Čeňkova Pila, 2 x ČP ve sprintu Čuňovo, Akademické MČR Vír – bodování 

olympijské 
 Započítávají se tři nejlepší výsledky, při rovnosti bodů rozhodují vzájemná vítězství, 

pokud i potom nastane shoda, tak rozhodne komise ČAUS. 
! závod ve sprintu je vypsán pouze pro kategorie K1 muži, K1 ženy ! 

 
 
Informace:    www.ceskeadademickehry.cz 
 
  
Mgr. Rudolf Rozsypal      PaedDr. Jaroslav Bogdálek  
Předseda komise vodního slalomu ČAUS:      Ředitel CESA VUT v Brně 
             
 


