Sportovní reprezentace Univerzity Palackého na Českých
akademických hrách 2018
České akademické hry 2018 hostí ve dnech 17. až 22. 6. 2018 Masarykova univerzita
v Brně, soutěžit se bude v 27 sportovních disciplínách.
Přihlášky
Přihlašování je možné do 5. června 2018.
Přihlášky se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím níže uvedených garantů
jednotlivých sportů! Studenti soutěží v kolektivních a individuálních soutěžích za školy
včetně kvalifikací (výjimku tvoří fakulty s detašovanými pracovišti mimo univerzity).
Pro bezproblémové přihlašování je třeba nahlásit: jméno, příjmení, datum narození, fakultu,
e-mail, sport a disciplínu, eventuálně nejlepší výkon, u orientačního běhu číslo SI a dále
požadavek na ubytování.
Podmínky účasti
Českých akademických her se mohou zúčastnit studenti všech vysokých škol ČR nebo
vyšších odborných škol (VOŠ), kteří se prokážou platným výkazem o studiu (index, ISIC
karta, příp. kopií diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy, která jej přihlašuje,
nebo na příslušné škole řádně ukončil studia v kalendářním roce 2018. Dvojice a družstva
tvoří studenti pouze z jedné školy. V případě, že student studuje dvě vysoké školy současně,
může startovat pouze za jednu. Her se nemůže zúčastnit student, který má v době jejich
konání přerušené studium. Neexistuje věkové omezení pro start sportovců.
Motivace pro medailisty
Medailisté v individuálních sportech či v kolektivních sportech (každý člen týmu) obdrží za
zisk některé z medailí sportovní stipendium UP, které je pro letošní rok stanoveno ve výši
3000 – 2000 – 1000 Kč za zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili.
Reprezentantům UP budou hrazeny veškeré osobní náklady související s přepravou, MHD
v Brně a ubytováním a vyplaceno dostanou také stravné ve výši 150 Kč/den.
Oficiální web her
http://www.ceskeakademickehry.cz

Těšíme se na vaši účast ve sportovní reprezentaci UP v Olomouci a věříme, že se našemu
sportovnímu týmu podaří dosáhnout na umístění do 6. místa mezi všemi zúčastněnými
vysokými školami.

Vítězslav Prukner I hlavní koordinátor reprezentace UP
Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci | katedra sportu
E: vitezslav.prukner@upol.cz | T: 585 636 504

Garanti kolektivních sportů (sport – garant – e-mail)
Basketbal M

Petr Reich

petr.reich@upol.cz

Basketbal Ž

Svatopluk Horák

svatopluk.horak@upol.cz

Basketbal 3+3

Petr Reich

petr.reich@upol.cz

Florbal M

Lukáš Rubín

lukas.rubin@upol.cz

Florbal Ž

Lukáš Rubín

lukas.rubin@upol.cz

Fotbal M

Radim Weisser

radim.weisser@upol.cz

Frisbee

Vítězslav Prukner

vitezslav.prukner@upol.cz

Futsal M + Ž

Radim Weisser

radim.weisser@upol.cz

Házená M

Jan Bělka

jan.belka@upol.cz

Házená Ž

Jan Bělka

jan.belka@upol.cz

Nohejbal M

Radim Weisser

radim.weisser@upol.cz

Volejbal M

Pavel Háp

pavel.hap@upol.cz

Volejbal Ž

Pavel Háp

pavel.hap@upol.cz

Garanti individuálních sportů (sport – garant – e-mail)
Aerobik

Liběna Kováčová

libena.kovacova@upol.cz

Atletika

Vítězslav Prukner

vitezslav.prukner@upol.cz

Badminton

Jan Říha

jan.riha@upol.cz

Beach volejbal

Pavel Háp

pavel.hap@upol.cz

Judo

Jiří Štěpán

jiri.stepan@upol.cz

Karate

Jiří Štěpán

jiri.stepan@upol.cz

Kuželky

Jiří Buben

jiri.buben@upol.cz

MTB XCO

Michal Valenta

michal.valenta@upol.cz

Orientační běh

Michal Valenta

michal.valenta@upol.cz

Plavání

Jiří Dub

jiri.dub@upol.cz

Plavání s ploutvemi

Zbyněk Svozil

zbynek.svozil@upol.cz

Squash

Karel Hůlka

karel.hulka@upol.cz

Stolní tenis

Karel Hůlka

karel.hulka@upol.cz

Tenis

Vítězslav Prukner

vitezslav.prukner@upol.cz

Veslování

Rudolf Rozsypal

rudolf.rozsypal@upol.cz

Vzpírání

Jiří Buben

jiri.buben@upol.cz
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