XXI edycja Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych
Województwa Podkarpackiego objęta Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego
KOMUNIKAT nr 1
Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w koszykówce kobiet
edycja 2019/2020

Mistrzostwa przeprowadzane przy udziale środków Województwa Podkarpackiego
****************************************************************************************
1. Termin
:
22 marzec 2020 r. /niedziela/
od godz. 10.00
- weryfikacja /do 30 min. przed pierwszym meczem danego zespołu/,
godz.
10.30
początek zawodów.
2. Miejsce
:
Jarosław
hala sportowa PWST-E Jarosław, ul. Czarnieckiego 16 /miasteczko akademickie/
3. Gospodarz Mistrzostw
: KU AZS PWST-E Jarosław
4. Komisarz Mistrzostw
: Krzysztof Gruszczyński – [tel. 734 460 983]
5. Uczestnicy indywidualni, zespoły, system rozgrywek :
5.1. Zawodnicy spełniający kryteria Regulaminu Akademickich Mistrzostw Polski
5.2. Zespoły wg. pkt. 6.2. [miejsca w edycji 2018/2019 – podstawa do przydziału grupowego]
6. System rozgrywek i sposób przeprowadzenia zawodów :
6.1. mecze rozgrywane są w wymiarze 2 kwart / 10 min = 1 kwarta/
1\2 finału - mecze w 2 grupach „każdy z każdym”, ekipy z miejsc 3 w grupach rozgrywają mecz
o miejsce 5-6, a z miejsc 1-2 w grupach o miejsca 1-4 systemem „każdy z każdym” z zaliczeniem
wyników grupowych.
6.2. podział na grupy i kolejność gier :
GRUPA A
GRUPA B
A1
Uniwersytet Rzeszowski [1]
B1
Politechnika Rzeszowska [2]
A2
PWST-E Jarosław [4]
B2
PWSZ Krosno [3]
A3
WSIiZ Rzeszów [6]
B3
UP Sanok [5]
10.30
M1
Gr A
UR
- WSIiZ Rz
11.00
M2
Gr B
PRz
- UP Sanok
11.30
M3
Gr A
WSIiZ Rz - PWST-E J
12.00
M4
Gr B
UP S
- PWSZ K
12.30
M5
Gr A
PWST-E J - UR
13.00
M6
Gr B
PWSZ K
- PRz
14.00
M7
o m. 5 - 6
3 A : 3 B
14.30
M8
om1-4
1 A : 2 B
15.00
M9
om1-4
1 B : 2 A
15.30
M10
om1-4
2 A : 2 B
16.00
M11
om1-4
1 A : 1 B
6.3. W przypadku uzyskania równej ilości pkt. przez dwie lub więcej drużyn, przy ustaleniu
kolejności miejsc zastosowanie mają stosowne przepisy PZKosz.
6.4. W meczach grupowych przyznaje się pkt. 2 za zwycięstwo, 1 za porażkę.
7. 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 do imprezy - przy braku lekarskiego poświadczenia ekipy
obowiązane są do złożenia pisemnego oświadczenia o udziale w zawodach na własną
odpowiedzialność. Zgłoszenie powinno być podpisane przez Prezesa KU AZS lub upoważnioną
przez niego osobę. Zawodnicy obowiązane są do posiadania ważnych legitymacji AZS.
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8.

Weryfikacja :
Weryfikacji w oparciu o Komunikat dokonuje Komisarz Mistrzostw przy pomocy Biura
zawodów.
9. Pozostałe sprawy organizacyjne :
9.1.
ZŚ AZS refunduje koszty przejazdu 13 osób z danej Uczelni [12 zawodników +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.
9.2 Dla ekip uczelni rzeszowskich istnieje możliwość zapewnienia transportu na trasie Rzeszów
– Jarosław – Rzeszów w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania ilościowego do ZŚ AZS do
dnia 12.03.2020 - brak zgłoszenia oznacza rezygnację z korzystania z wspólnego transportu.
Dla Klubów korzystających z świadczenia miejsce oraz godzina podstawienia środka transportu
zostanie przekazana oddzielnie.
9.3 Ubezpieczenia uczestników Mistrzostw zapewniają KU AZS we własnym zakresie.
9.4 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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