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KOMUNIKAT  nr  1 

Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w badmintonie edycji 2020/2021 

     
Mistrzostwa   przeprowadzane   przy    udziale    środków    Województwa  Podkarpackiego                                

**************************************************************************************** 

1.     Termin :   23.10.2020   /piątek/       -  godz. 10.00.   -  weryfikacja, 

                                                                                 -  godz. 10.30.   -  rozpoczęcie gier. 

2.      Miejsce  : Rzeszów  -   hala sportowa PRz /miasteczko akademickie Politechniki, ul. Poznańska 2A     

3.     Gospodarz  Mistrzostw :   KU AZS  PRz 

4.      Komisarz   Mistrzostw :   Franciszek  Gorczyca  (606  348  850) 

5.     Uczestnicy  indywidualni,  zespoły,  system  :   

5.1.  Zawodnicy spełniający kryteria Regulaminu Akademickich Mistrzostw Polski 

5.2.  Zespoły wg. zgłoszeń : 

        WSIiZ Rzeszów,  UR,  PRz, UP  Sanok,  KPU Krosno, WSIiZ Rzeszów, PWSW Przemyśl 

         Każdy KU AZS  ma  prawo zgłosić udział 2 zespołów,  do  klasyfikacji  drużynowej  zaliczany jest 

        wynik najwyższej sklasyfikowanego 1 zespołu z danej uczelni.  

5.3.  Ilość  zespołów biorących udział w Mistrzostwach należy zgłosić elektronicznie do ZŚ w terminie 

        do 16 października br.  .  

5.4. Zgodnie z Kom. Ogólnym nr 1  każda  Uczelnia  ma  możliwość  się  wycofania  z  Mistrzostw 

      w terminach do 7 dni od daty danych Mistrzostw, tj. do16.10.2020 r. W przypadku wycofania się  

       należy dokonać  tego   w  formie  e-mail na adres   rzeszow@azs.pl.   W sytuacji  nie  zgłoszenia  

        wycofania    i    nie   uczestniczenia   w   Mistrzostwach   zastosowane  będą  kary  określone  w  

        Komunikacie Ogólnym nr 1. 
6.      System  rozgrywek  : 

6.1.  System gier zostanie podany w Komunikacie nr 2, który będzie zamieszczony na stronie  

         internetowej www.azs.rzeszow.pl w dniu 17 października br. 

6.2.  Drużyna składa się minimalnie z 1 kobiety i 1 mężczyzny, maksymalnie z 3 osób, w tym 1   

        co najmniej 1 kobiety lub 1 mężczyzny. 

6.3.  Do jednego meczu zalicza się w kolejności : singel kobiet, singel mężczyzn, gra mieszana,  gry 

         w meczu prowadzone będą do 2 wygranych setów do 15 pkt, bez podwyższania; 

6.4.  Za zwycięstwo drużyna 3:0  drużyna otrzymuje 3 pkt,  za  wygraną  2:1 - 2 pkt,   za  porażkę  1:2  

          – 1 pkt; 

6.5.  Za każde  niesportowe zachowanie, zawodnik zostaje ukarany  stratą 3 punktów w trakcie rozgrywania      

         seta  lub walkowerem na korzyść przeciwnika; 

6.6.   W przypadku,  jeżeli  dwie  lub  więcej  drużyn  uzyska  taką  samą  ilość punktów  o  miejscu  w  

        tabeli decyduje  kolejności :  wyniki  pomiędzy  zainteresowanymi,   stosunek  setów;  

        większa ilość wygranych setów,  a następnie małe pkt  na zasadach jak przy setach; 

6.7.  W  sprawach  nieuregulowanych w niniejszym komunikacie zastosowanie mają przepisy PZBad. 

7.     Zgłoszenia  indywidualne i weryfikacja zgłoszeń  : 

          Kluby uczestniczące zobowiązane są do dostarczenia na weryfikację : 
  a/ Zespoły   uczestniczące   w   Mistrzostwach    są   zobowiązane    do   przekazania   Komisarzowi        

      zgłoszenia zespołu na druku zgłoszenia do AMwP. Zgłoszenie  powinno  zawierać potwierdzenie 

      lekarskie    dopuszczające     udział    zawodnika    do    imprezy     -     przy   braku   lekarskiego     

      poświadczenia,   zawodnicy  ekipy   obowiązanie   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. 

b/  Oświadczeń Covid 19 zawodników/zawodniczek  [załącznik 1 do Komunikatu], 
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8]  Zespoły uczestniczące zobowiązane są do zapoznania się i stosowania Rekomendacji ad. Covid-19 

     [załącznik 2 do Komunikatu]. 

9]  Sprawy organizacyjne 

9.1. 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 d o ZŚ  faktury,    bądź   zbiorowej  listy kosztów    z   biletami           

        w  nieprzekraczalnym  terminie  do 5 dni po dacie  zawodów.   Nie  przekazanie wymienionych 

        dokumentów finansowych w określonym terminie spowoduje, że zobowiązanie finansowe obciąża 

       dany  Klub.   Przy  refundacja  wymagana  jest  zgodność z zapisami ilościowymi  w Komunikacie 

       końcowym Mistrzostw.   

9.2.  pomieszczenia  szatniowe  z  uwagi  na  stan  epidemiczny służą  wyłącznie jako przebieralnie, 

        a odnośnie sanitariatów udostępnione są ogólnodostępne 

9.3.  Ubezpieczenia uczestników Mistrzostw zapewniają KU AZS we własnym zakresie. 

9.4.  Sprawy sporne  w trakcie  Mistrzostw  rozstrzyga jednoosobowo Komisarz,  od  jego decyzji  przysługuje 

         odwołanie  do  Komisji  ds. AMwP   złożone  w formie  pisemnej,  wraz z kaucją  w  wysokości  100 zł  

          / zwrotną  przy  pozytywnym  rozpatrzeniu odwołania/.   Termin   złożenia odwołania  wynosi  do 7  dni 

         od  daty  przeprowadzenia  Mistrzostw,  a  rozpatrzenia   zgodnie  z   Regulaminem  Współzawodnictwa  

         Sportowego Szkół  woj. Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


