
AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ A PŘEBOR VYSOKÝCH ŠKOL                              
ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 
Pořadatel: Univerzita Karlova v Praze; KTVS FP Technická univerzita 

v Liberci a Česká asociace univerzitního sportu 
 
Technické provedení: KTVS FP Technická univerzita v Liberci 
 
Místo soutěže: Sport park Liberec - Gymnastická tělocvična, Jeronýmova ulice 

570/22, Liberec 7, 460 07 
Harcov sport. haly KTV - Na Bohdalci 715, 460 15, Liberec 15 

 
Datum soutěže:   28. 5. 2015 
 
Přihlášky:  do 22. 5. 2015 e-mailem: eva.hlozkova@tul.cz a v kopii 

chrudimsky@ftvs.cuni.cz  
 V přihlášce uveďte: soutěž, jméno a příjmení, jméno školy a 

fakulty. U pohybových skladeb název skladby a motto. 
 
Vedoucí činovnici:  Ředitel soutěže:    Mgr. Eva Hložková TUL FP 

     eva.hlozkova@tul.cz  
     PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D. 
     pavlina.vrchovecka@tul.cz 
 

    Hlavní organizátor: komise gymnastiky ČAUS  
            Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D. 
            chrudimsky@ftvs.cuni.cz 
 
Hlavní rozhodčí:  Sportovní gymnastika: PhDr. Pavlína Vrchovecká, Ph.D. 

Moderní gymnastika:  Mgr. Iveta Šimůnková,Ph.D. 
    Skoky na trampolíně: Ing. Vladimír Zeman 
    Pohybová skladba: doc. PhDr. Viléma Novotná 
 
Závodní kancelář:  v místě konání soutěže 
 
Soutěže:   Přebor vysokých škol ve sportovní gymnastice mužů a žen 
    Akademické mistrovství ČR ve sportovní gymnastice mužů a žen 
    Akademické mistrovství ČR ve skocích na trampolíně mužů a žen 
    Přebor vysokých škol v rytmické gymnastice 
    Akademické mistrovství v rytmické gymnastice 
    Přebor vysokých škol v pohybových skladbách 
 
Časový pořad:  
Sport Park Liberec 

8,00 – 8,30 - prezence závodníků a závodnic ve sportovní 
gymnastice a skoků na trampolíně 

     8,00 – 9,20 - rozcvičení 
   9,15 – 9,25     - porada trenérů a rozhodčích  

   9,30 - slavnostní zahájení 
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  9,35 – 11,30 - závod PVŠ SG a AM SG mužů a žen a skoků na 
trampolíně 

    12,25 - vyhlášení výsledků závodu 
 
Hala Harcov 

12,00–13,00 - prezence závodnic MG  
    12,30–13,20 - rozcvičení MG a Pohybových skladeb 
     12,50–13,15  - porada rozhodčích a trenérů MG a PS 
 

13,30 - slavnostní zahájení závodu v MG a Pohybových   
                            skladeb 

    13,30– 16,30 - závod a vyhlášení výsledků  
pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit časový program (dle počtu přihlášených závodníků) 
 
Předpis: Závodí se dle platných pravidel FIG a Závodního v gymnastických 

sportech vysokých škol. 
 
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení vítězů na místě po ukončení soutěže dle rozpisu 

soutěže.  
 
Ceny a ocenění: Vítěz AM ČR obdrží medaili, diplom a titul Akademického 

mistra ČR, umístění na druhém a třetím místě obdrží medaili a 
diplom. Vítěz soutěže PVŠ ČR obdrží medaili, diplom a titul 
Přeborníka vysokých škol ČR, umístění na druhém a třetím místě 
obdrží medaili a diplom. 

 
Námitky:   Přijímají se námitky pouze technického rázu. 
 
Odvolání:   Odvolání proti verdiktu rozhodčích za poplatek 500,-.  
 
Doprava účastníků:  Cestovné studentů na náklady vysílající složky. Nominovaným 

rozhodčím a organizátorům soutěže bude cestovné hrazeno dle 
ekonomických zásad pro organizování AM  2015 viz 
http://www.caus.cz/soubor/6955 (s. 35,36) 

 
Ubytování:  Organizátor nezajišťuje. 
 
Ostatní:  Každá přihlášená fakulta má do soutěže družstev v SG za 

povinnost zajistit minimálně jednoho rozhodčího. 
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