


1.	 Přihlášky	 se	 vyplňují	 a  stahují	 z  adresy	 pořadatele	 (www.vskuniverzitabrno.cz/olympiada	 )	 a  zasílají	 
	 sena  mail	 kotyza@fsps.muni.cz,	 celý	 postup	 je	 jednoduchý	 a  zřejmý	 z  formuláře.	 Přihlásit	 lze	 
	 po  ze	 sportovce,	 partnery	 a  trenéry,	 kteří	 jsou	 registrování	 v  databázi	 (a  s  daným	 sportem),	 vyplňují	 
	 se	údaje	o sportovcích	a doprovodu	a sport	s disciplínou	a případně	výkon	(atletika,	plavání),	 respektive	 
	 požadavek	na ubytování.	Za výpravu	je	třeba	určit	vedoucího	a dopsat	kontakty.

2.	 Sporty:	atletika	(A,B),	plavání	(A,B),	stolní	tenis,	tenis,	cyklistika,	bocce	(individuální	i týmová	uni	 	
	 fied),	moderní	gymnastika	(pouze	ženy),	kopaná	unified	(5	hráčů),	

3.	 Termín	 přihlášek	 s  vyplněním	 všech	 náležitostí	 je	 do  30.	 5.	 2018,	 poté	 bude	 systém	 uzavřen	 a  nebude	 
	 v něm	možné	dělat	změny.	Kluby	po vyplnění	přihlášky	vytisknou	seznam	účastníků	a s lékařským	potvrze-	
	 ním	o zdravotní	způsobilosti	sportovců	a podpisem	vedoucího	výpravy	zašlou	poštou	na adresu	VSK	Univer	
	 zita	Brno,	Blanenská	1,	Brno,	62100.
4.	 Kapacita	sportovních	delegací	a příspěvky	účastníků:	Omezení	je	motivováno	tím,	že	sice	chceme		 	
	 národní	hry	zpřístupnit	co	největšímu	počtu	sportovců,	finanční		limity	jsou	však	neúprosné.	

	 a)	 Každý	klub	SO,	který	požaduje	ubytování,	má	možnost	přihlásit	maximálně	
	 	 •	 8	MP	sportovců	se	2	trenéry	a 1	družstvo	týmového	sportu	s jedním	trenérem.
  •	 NEBO	2	družstva	týmových	sportů	s jedním	trenérem	pro	každé	družstvo.	
	 	 	 Bude	jenom	sjednocený	fotbal
  •	 Příspěvek	činí	500	Kč	za sportovce	a partnera,	neplatí	se	za trenéry	(T).
	 b)	 	 Kluby,	které	nežádají	ubytování		(z Brna	a okolí,	kterým	se	bude	poskytovat	pouze	oběd)		
	 	 	 mají	možnost	doplnit	kapacitu	svých	individuálních	sportovců	do 12	a do 4	trenérů.
  •	 Příspěvek:	 	 S,P	–	500	Kč,	T	–	bez	platby

	 	 Toto	 navýšení	 počtu	 sportovců	 pro	 kluby,	 které	 nepožadují	 ubytování	 a  stravují	 se	 pouze	 
	 	 na	obědy	není	možné	uplatnit,	přihlašuje-li	klub	současně	2	týmy	do kolektivních	sportů.	V	takovém	 
	 	 případě	může	klub	vedle	dvou	týmů	pro	kolektivní	sporty	přihlásit	navíc	6+2	sportovců	a trenérů	pro	 
	 	 individuální	disciplíny.
	 	 Pokud	 tým	 z  Brna	 (nežádající	 ubytování)	 přihlašuje	 z  opodstatněných	 důvodů	 trenéra	 
	 	 navíc,	 aniž	 by	 byl	 navýšen	 počet	 sportovců	 (tzn.	 3.	 trenéra	 k  6	 sportovcům,	 resp.	 2.	 trenéra	 
	 	 k  týmu),	 platí	 tento	 trenér	 poplatek	 jako	 sportovci,	 tj.	 500	Kč.	 Takto	 lze	 přidat	 nejvýše	 
	 	 1	trenéra.

	 c)	 Kluby,	 které	 mají	 zájem	 vyslat	 další	 sportovce	 a  trenéry	 na  SO	 do  Brna(včetně	 ubytování)	 nad	 
	 	 pravidly	 stanovenou	 kapacitu	 (8+2+tým),	 tak	 mohou	 učinit	 za  plnou	 úhradu	 (2.200,-	 Kč).	 
	 	 Totéž	se	týká	účastníků	ostatních	(O),	to	jest	rodinných	pří	slušníků	či	dalších	host.	 	

	 	 Kluby,	 které	 nepožadují	 ubytování	 mají	 možnost	 navýšit	 počet	 účastníků	 již	 dle	 bodu	 b),	 
	 	 další	navýšení	není	možné	–	ostatní	účastníci	se	samozřejmě	mohou	zúčastnit	jako	diváci.

5.	 Různé:	
  •	 U sportovců	s kombinovaným	postižením	je	v přihlášce	uveden	kód	postižení,	 
	 	 	 shodný	jako	v registrační	databázi.	Dbejte	prosím	na to,	aby	tyto	údaje	byly	v pořádku.	
  •	 Příspěvek	účastníků	dle	výše	uvedených	zásad	je	automaticky	spočítán	jako	součást		 	
	 	 	 přihlášky.	Je	třeba	jej	zaplatit	do 30.5.2018	na účet	VSK	Univerzita	Brno:    
	 	 	 214224077/0600	variabilní	symbol	2018xxx,	přičemž	xxx	je	registrační	číslo	klubu	doplněné		
	 	 	 zleva	nulou	či	nulami.	Potvrzení	o platbě	obdrží	vedoucí	poštou	nebo	při	prezentaci.
  •	 Přihlášky	budou	zprovozněny	k 30.	květnu	2018.	Ke stejnému	datu	bude	na stránkách	SO		
	 	 	 a VSK	univerzita	Brno	ke stažení	manuál	her	s podrobnějšími	informacemi,	který	může	být		
	 	 	 průběžně	aktualizován.



Atletika (AT):
AT050M	 50	m	(atletika	sk.	A)
AT050W	 chůze	50	m	(atletika	sk.	A)
AT100M	 100	m	(atletika	sk.	B)
AT100W	 100	m	chůze	(atletika	sk.	A)
AT1500		 1500	m	(atletika	sk.	B)
AT3000		 3000	m	(B)
AT200M	 200	m	(atletika	sk.	B)
AT400M	 400	m	(atletika	sk.	B)
AT400W	 chůze	400	m	(B)
AT800M	 800	m	(atletika	sk.	B)
	 	 minioštěp	(atletika	sk.	B)
ATLNJP		 skok	do	dálky	(s	rozběhem)	B
ATSOBT	 hod	míčkem	150	g	(atletika	sk.	A)
ATSOBG	 hod	míčkem	250	g	(B)
ATSP3W	 vrh	koulí	3	kg	ženy	(B)
ATSP4M	 vrh	koulí	4	kg	muži	(B)
ATSTLJ		 skok	do	dálky	z	místa	(A)
AT4BOJ	 čtyřboj	(atletika	sk.	B)
ATŠ100		 štafeta	4	x	100m
ATŠ400		 štafeta	4	x	400m

Plavání (AQ):
AQ1CBK	 100	m	znak	(plavání	sk.	B)
AQ1CBS	 100	m	prsa	(plavání	sk.	B)
AQ1CMF	 100	m	volný	způsob	(plavání	sk.	B)
AQ1CIM	 100	m	pol.	závod	(plavání	sk.	B)
AQ25BS	 25	m	prsa	(plavání	sk.	A)
AQ2CMF	 200	m	volný	způsob	(plavání	sk.	B)
AQ25MF	 25	m	volný	způsob	(plavání	sk.	A)
AQ2CBS	 200	m	prsa	(plavání	sk.	B)
AQ2CIM	 200	m	pol.	závod	(plavání	sk.	B)

AQ50BF	 50	m	motýlek	(plavání	sk.	B)
AQ50BK	 50	m	znak	(plavání	sk.	B)
AQ50BS	 50	m	prsa	(plavání	sk.	B)
AQ50MF	 50	m	volný	způsob	(plavání	sk.	B)
AQŠ25P	 štafeta	4	x	25	m	prsa	(plavání	sk.	A)
AQŠ25V	 štafeta	4	x	25	m	volný	způsob	(pl.	sk.	A)
AQŠ50P	 štafeta	4	x	50	m	prsa	(plavání	sk.	B)
AQŠ50V	 štafeta	4	x	50	m	volný	způsob	(pl.	sk.	B)

Bocce (BC):
BCCIND	 bocce	ind.
BCCSTD	 Bocce	(tým	bez	partnerů)
BCCUNI	 Bocce	(unified)

Cyklistika (CY):
CY1KTT	 1000	m	(1	km)	(cyklistika)
CY5CTT	 500	m	(cyklistika)
CY5KTT	 5	km	(cyklistika)

Stolní tenis (TT):
TTDOUB	 čtyřhry	(stolní	tenis)
TTMDOB	 smíšené	čtyřhry	(stolní	tenis)
TTSING	 dvouhry	(stolní	tenis)
TVUNDB	 unified	čtyřhry	(stolní	tenis)

Kopaná (FB):
FBT5UN	 kopaná	5	unified

Tenis (TE):
TE	 tenis

Hodně zdaru, sportovních úspěchů a radosti 
na 12. české letní olympiádě přeje VSK Univerzita Brno

SPORTY - SEZNAM DISCIPLÍN:


