KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1.Miejsce zawodów
Centrum Fizjoterapii i Sportu Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a
2. Data zawodów: 30.11-02.12.2018r., (gry 01-02.12.2018)
Przy zmniejszonej ilości zespołów okres trwania zawodów może ulec skróceniu.
3. Termin zgłoszeń: do 19.11.2018r. mailowo na adres rzeszow@azs.pl, turniej odbędzie się z udziałem
maksymalnie 12 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby odpowiedzialne:
Ryszard Konieczny, tel. 502 562 892 e-mail: rzeszow@azs.pl,
4. Startowe: 250zł/1 drużyna w kategorii płatne przelewem na konto Zarządu Środowiskowego
AZS w Rzeszowie nr 17124017921111000019742052 w terminie do 23.11.2018 – rozumianego jako
termin wpływu – brak wpływu na konto w tym dniu oznacza rezygnację z udziału.
5. Biuro: przed zawodami Zarząd Środowiskowy AZS w Rzeszowie
Adres: ul. Akademicka 4/4, 35-084 Rzeszów
Podczas zawodów: obiekty, na których są przeprowadzane
6. System rozgrywek:
Każda uczelnia ma prawo zgłosić tylko jeden zespół, maksymalnie 12 drużyn [decyduje kolejność
zgłoszeń]. Puchar Zarządu Głównego AZS rozgrywany będzie pomiędzy drużynami mieszanymi
składającymi się z kobiet i mężczyzn. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Unihokeja z uwzględnieniem niniejszego regulaminu technicznego. Drużyny zgłoszone do rozgrywek
składają się minimalnie z 6 osób (5 zawodników + bramkarz + zawodnicy rezerwowi) maksymalnie 14
osób + 2 trenerów wpisanych do protokołu meczowego). W trakcie meczu na boisku przez cały czas
muszą znajdować się przynamniej 2 kobiety. System rozgrywek podany zostanie w komunikacie nr 2.
7. Propozycje zakwaterowania i żywienia:
Do ustalenia, zainteresowanych prosimy o kontakt w sprawie noclegu: Ryszard Konieczny
W razie zainteresowania, oferujemy pomoc przy zakwaterowaniu
(dane kontaktowe w pkt. 3 Komunikatu).
8. Organizatorzy:
Akademicki Związek Sportowy Zarząd Główny w Warszawie,
Zarząd Środowiskowy AZS w Rzeszowie
KU AZS Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN TECHNICZNY
I. PROGRAM ZAWODÓW
1. Mecze trwają 2 x 15min. (gry „ryczałtem”, ostatnie 3min.meczu zatrzymany czas). Przerwa 5min.
2. Puchar Zarządu Głównego AZS w unihokeju zostaną przeprowadzone systemem eliminacyjnym opartym na
dwóch etapach:
I etap – eliminacje grupowe, z udziałem maksymalnie 12 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń.
Systemem „każdy z każdym” w grupach. Przy starcie np.8 zespołów:
- dwie grupy eliminacyjne: grupa I
grupa II
II etap – Play Off
Do rozgrywek finałowych o miejsca 1-4 awansują zespoły, które zajmą w grupach eliminacyjnych kolejno
pierwsze i drugie miejsce
Ostateczny program zawodów podany zostanie po przesłaniu zgłoszeń w kolejnym komunikacie.
II. UCZESTNICTWO
1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do zawodów jeden zespół.
2. Liczba zawodników – trenerów: 14 + 2 opiekunów trenerów.
3. Skład zespołu zgłoszony do zawodów obowiązuje do końca i nie może być zmieniany ani uzupełniany.
4. W zawodach PZG AZS mogą uczestniczyć bez względu na inną przynależność klubową
a) Studenci,
b) Uczestnicy studiów doktoranckich i podyplomowych
c) Etatowi pracownicy uczelni
5. W PZG AZS w unihokeju nie mogą uczestniczyć tzw. wolni słuchacze.
6. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest przedłożenie Komisji Weryfikacyjnej następujących oryginałów
dokumentów:
a) Studenci, uczestnicy studiów podyplomowych i doktoranckich – leg. AZS i ważna legitymacja studencka lub
indeks lub certyfikat przynależności akademickiej
b) Pracownicy uczelni - leg. AZS i legitymacja służbowa pracownika uczelni lub zaświadczenie o zatrudnieniu
w uczelni lub certyfikat przynależności akademickiej
c) Zgłoszenie ostateczne poświadczone przez Prezesa KU AZS, Kierownika SWFiS i trenera zespołu
d) Karty zdrowia lub oświadczenia zawodnika o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Weryfikacja odbędzie się na odprawie technicznej lub 1 godzinę przed rozpoczęciem pierwszego meczu w
turnieju oraz wyrywkowo przed każdym meczem lub w czasie meczu na prośbę kapitana.
III. PRZEPISY GRY
1. Zawody rozgrywane są w hali sportowej.
2. Obowiązują przepisy Polskiego Związku Unihokeja – dostępne na stronie www.pzunihokeja.pl,
z zastrzeżeniem ilości zawodników w turnieju - drużyna składa się minimalnie z 6, maksymalnie z 14
zawodników + 2 trenerów.
3. Czas gry wynosi 2 x 15 min. (ryczałtem, ostatnie 3min. meczu czas zatrzymany) gry dla kobiet i mężczyzn.
Przerwa 5 min.
IV. PUNKTACJA
1. Za zwycięstwo 3 pkt,
2. Remis 1 pkt,
3. W przypadku równej ilości pkt dwóch lub więcej zespołów o miejscu w tabeli końcowej decydują
w kolejności: wyniki bezpośrednich meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami /mała tabela/,
większa różnica bramek, większa liczba zdobytych bramek, rzuty karne egzekwowane przez
zainteresowane ekipy po zakończeniu meczów w grupach.
V. UWAGI KOŃCOWE
Za interpretację niniejszego regulaminu odpowiada Komisarz Zawodów.

