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Województwa Podkarpackiego objęta Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego
KOMUNIKAT nr 1
Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w biegach przełajowych
Kobiet i Mężczyzn - edycja 2019/2020

Mistrzostwa przeprowadzane przy udziale środków Województwa Podkarpackiego
****************************************************************************************
1] Gospodarz Mistrzostw : KU AZS PWSZ Krosno
2] Miejsce
: Krosno / tereny PWSZ – Turaszówka/, ul. Wyspiańskiego 20
3] Termin
: 13 marca 2020 r. /piatek/
- godz. 10.00. - odprawa techniczna,
- godz. 10.30. - rozpoczęcie Mistrzostw, w kolejności :
- kategoria Kobiet, kategoria Mężczyzn.
4] Komisarz
: Grzegorz Sobolewski [602 355 208]
5] Uczestnicy : 4.1. ekipy wg. dokonanych zgłoszeń, tj. : /w obydwu kategoriach/ PRz, UR,
PWSZ Krosno, PWST-E Jarosław, PWSW Przemyśl, WSIiZ Rzeszów,
PWSZ Sanok oraz WSPiA RzSzW Rzeszów /M/.
4.2. zawodnicy spełniający wymogi Regulaminu AMP.
6] Dystanse Mistrzostw :
- Kobiety
- 2.500 m, Mężczyźni - 5.000 m.
7] Sprawy organizacyjne :
7.1. KU AZS zobowiązane są do dostarczenia na odprawę techniczną imiennych list startowych,
będących zgłoszeniami udziału /np. na druku do AMP/, zawierających następujące dane :
nr legitymacji AZS, potwierdzenie badań lekarskich /przy ich braku warunkiem dopuszczenia
do zawodów jest podpisanie przez zawodnika/czkę stosownego oświadczenia/. Zgłoszenie
powinno być podpisane przez Prezesa Klubu lub upoważnioną przez niego osobę.
Zawodnicy/czki obowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz
ważnej legitymacji AZS, które obowiązani są okazać na żądanie Komisarza.
7.2. Mistrzostwa prowadzone są oddzielnie dla kategorii Kobiet i kategorii Mężczyzn.
7.3. Reprezentacje KU AZS\Uczelni składają się z 5 zawodników i 5 zawodniczek
7.4. Do rankingu drużynowego zaliczane są wyniki 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników
/zawodniczek, przy czym warunkiem sklasyfikowania ekipy jest ukończenie biegu przez
minimum 1 zawodnika/czki z danego zespołu.
7.5 ZŚ AZS refunduje koszty przejazdu 11 osób z danej Uczelni [5K+5M+1] .
Refundacja kosztów transportu dotyczy :
a/ wynajętego przez Klub Uczelniany AZS środka transportu, ale pod następującymi warunkami :
- faktura jest wystawiona na ZŚ AZS,
- faktura zawiera ilość przebytych km i stawkę za 1 km [ilość km dotyczy wyjazdu z siedziby KU,
a nie siedziby przewoźnika].
- faktura jest przekazana do ZŚ AZS nie później niż 7 dni od daty imprezy, przy późniejszym
dostarczeniu faktury nie podlega ona refundacji i zostaje ona zwrócona przewoźnikowi,
a rozliczenie jej stanowi wewnętrzną sprawę pomiędzy Klubem, a przewoźnikiem,
- obowiązek poinformowania o powyższym przewoźnika spoczywa na zamawiającym Klubie.
b/ innego środka transportu [np. PKS, PKP] przy wymogu dostarczenia biletów i delegacji
zbiorowej przekazanych do ZŚ AZS w terminie do 7 dni od daty imprezy.
7.6. Dla ekip uczelni rzeszowskich istnieje możliwość zapewnienia transportu na trasie Rzeszów
– Krosno – Rzeszów w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania ilościowego do ZŚ AZS do
dnia 04.03.2020 - brak zgłoszenia oznacza rezygnację z korzystania z wspólnego
transportu. Dla Klubów korzystających z świadczenia miejsce oraz godzina podstawienia środka
transportu zostanie przekazana oddzielnie.
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7.7. Sprawy sporne rozstrzyga jednoosobowo w trakcie zawodów Komisarz, a w II instancji
Komisja ds. Akademickich Mistrzostw woj. Pdk po wniesieniu pisemnego odwołania wraz
z kaucją w wysokości 100 zł /zwrot przy pozytywnym rozpatrzeniu /. Termin wniesienia
odwołania 7 dni od daty zawodów, a rozpatrzenia 10 od daty otrzymania przez ZŚ AZS.
7.8. KU AZS we własnym zakresie zapewniają uczestnikom ubezpieczenie.

1] Termin :
29.01.2020 r. /środa/
weryfikacja i odprawa techniczna godz. 10.30.
Początek zawodów godz. 11.00.
2] Miejsce : hala sportowa PWSZ Krosno; Krosno ul. Wyspiańskiego 20;
3] Mistrzostwa prowadzone są oddzielnie dla kategorii kobiet i mężczyzn
4] Uczestnicy :
4.1. reprezentacje Uczelni wg. zgłoszeń w kategoriach K i M :
UR, PRz, PWST-E Jarosław, PWSZ Krosno, PWSZ Sanok, WSIiZ Rzeszów.
dopuszcza się ekipy innych uczelni przy wymogu zgłoszenia udziału do 22.01.2020 na adres
azs@pwsz.krosno.pl. Wszystkie KU AZS zobowiązane są w w/w terminie do podania na w/w
adres ilości zawodników/czek.
4.2. zawodnicy i zawodniczki spełniający kryteria określone w Regulaminie AMP.
5] Gospodarz Mistrzostw : KU AZS PWSZ Krosno
6] Komisarz Mistrzostw Grzegorz Sobolewski tel. 602 355 208
7] Regulamin techniczny :
7.1. Dystans w kategorii Kobiet wynosi 500 m, a w kategorii Mężczyzn 1000 m/
7.2. Wybór przesłony powietrza oraz przekładni [obciążenia-przełożenia] jest dowolny. Ustawienie ich może
być dokonane przez zawodnika przez startem do wyścigu. Zawodnik nie może zmieniać ustawień na
monitorze ergometru. Obowiązują ustawienia przyjęte przez organizatora.
7.3. o kolejności lokat indywidualnych decyduje czas przejazdu, w przypadku jednakowych czasów dla
miejsc medalowych odbywa się dogrywka na dystansie 250 m u kobiet, a 500 m u mężczyzn.
7.4. każdy protest związany z działaniem ergometru jest brany pod uwagę przez komisję sędziowską, jeżeli
zostanie zgłoszony w pierwszych 20 sekundach wyścigu.
7.5. Reprezentacja Uczelni w kategorii składa się z dowolnej ilości zawodników/zawodniczek, ale do
Punktacji drużynowej zalicza się wyniki 2 najlepszych zawodniczek/ków w kategorii. Podstawą dla
dla sklasyfikowania drużyny jest udział minimum 1 zawodnika/czki w kategorii.
7.6. Interpretacja Regulaminu technicznego jak i ewentualne zmiany jego brzmienia są w wyłącznej gestii
Komisarza Mistrzostw.
8] Zgłoszenia indywidualne i weryfikacja zgłoszeń :
Zespoły uczestniczące w Mistrzostwach są zobowiązane do przekazania Komisarzowi zgłoszenia
zespołu na druku zgłoszenia do AMP. Zgłoszenie powinno zawierać potwierdzenie lekarskie
dopuszczające udział zawodnika/czki do imprezy - przy braku lekarskiego poświadczania
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zawodnicy/czki ekipy obowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia o udziale w zawodach na
własną odpowiedzialność. Zgłoszenie powinno być podpisane przez Prezesa KU AZS lub osobę
przez niego upoważnioną. Zawodnicy obowiązani są do posiadania ważnych legitymacji AZS.
9] Weryfikacja : w oparciu o Komunikat dokonuje Komisarz Mistrzostw przy pomocy Biura zawodów.
10. Pozostałe sprawy organizacyjne :
10.1. ZŚ AZS refunduje ekipom przyjezdnym koszty przejazdu PKP, PKS na podstawie zbiorowej listy
kosztów z dostarczeniem biletów lub wynajętym środkiem transportu na podstawie faktury
wystawionej na ZŚ AZS. Warunkiem refundacji przejazdu jest dostarczenie Komisarzowi lub do
ZŚ faktury, bądź zbiorowej listy kosztów z biletami w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni
po dacie zawodów. Nie przekazanie w/w dokumentów finansowych w określonym terminie
spowoduje, że zobowiązanie finansowe obciąża dany Klub. Refundacja dotyczy minimum ilości

4+1 osób, przy zgodności zapisów ilościowych z protokołami zawodów. Jednocześnie KU AZS,
które do dnia 20.01.2020 zgłoszą zainteresowanie i podadzą ilość osób, ZŚ AZS zapewni transport
na trasie Rzeszów-Krosno-Rzeszów. Informacja ta zostanie podana w oddzielnej korespondencji.
10.2. Ubezpieczenia uczestników Mistrzostw zapewniają KU AZS we własnym zakresie.
10.3. Sprawy sporne rozstrzyga jednoosobowo Komisarz, od jego decyzji przysługuje odwołanie
do ZŚ AZS, złożone pisemnie wraz z kaucją w wysokości 100 zł /zwrotnej przy
pozytywnym rozpatrzeniu odwołania/, w terminie do 7 dni od zakończenia Mistrzostw. Termin
rozpatrzenia odwołania to 10 dni od daty złożenia.
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