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KOMUNIKAT  nr  1 

Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w FUTSALU Kobiet i Mężczyzn              

edycji 2020/2021 

     
Mistrzostwa   przeprowadzane   przy    udziale    środków    Województwa  Podkarpackiego                                

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

 

1.   Gospodarz  Mistrzostw  :  KU AZS  PRz  

2.   Miejsce          :   Rzeszów, hala sportowa Politechniki Rzeszowskiej, ul. Poznańska 2a 

3.   Termin           :   Futsal  Mężczyzn   - 27.11.2020 r.  piątek 

                                 -  godz.      9.00.     -  odprawa  techniczna, 

                                 -  godz.      9.30.     -  rozpoczęcie  Mistrzostw  

                              :   Futsal  Kobiet      -  28.11.2020 r.  sobota 

                                 -  godz.      10.00.     -  odprawa  techniczna, 

                                 -  godz.      10.30.    -  rozpoczęcie  Mistrzostw  

4.  Komisarze       :   Futsal  Mężczyzn   -   Przemysław Biskup  {792 810 316} 

                                  Futsal  Kobiet        -   Ryszard  Konieczny  {502562 892} 

5.  Uczestnicy       : 

5.1.    Ekipy wg. dokonanych zgłoszeń : 

          Futsal  Mężczyzn   -   PRz,  UR,  WSIiZ Rz. 

          Futsal  Kobiet        -   PRz,  UR,  WSIiZ Rz,  WSPiA RzSzW Rz. 

5.2. Zawodnicy/Zawodniczki spełniający wymogi Regulaminu AMP.  

6.    Weryfikacja i warunki uczestnictwa   : 

6.1   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. 

           Zawodnicy  zobowiązani są do posiadania dokumentu  tożsamości ze zdjęciem oraz ważnej legitymacji 

           AZS,  którą obowiązani są okazać na żądanie Komisarza. 

b/  Oświadczeń Covid 19 zawodników/zawodniczek  [załącznik 1 do Komunikatu], 

6.2  Zespoły uczestniczące zobowiązane są do zapoznania się i stosowania Rekomendacji ad. Covid-19 

       [załącznik 2 do Komunikatu] 
7.    System gier, składy, kolejność gier, itp : 

7.1    Drużyny  składają  się  z  12  zawodników.  

7.2   - Mecze rozgrywane są w następującym wymiarze czasowym :  1 mecz =  2 x 15 min.,  

        - Przerwa w meczu trwa 2 minut, 

        - w połowie zmiana stron boiska, 

        - czas zatrzymywany tylko na wyraźne wskazanie sędziów, zaś w ostatnich 2 minutach meczu przy 

           różnicy goli 2 lub mniejszej, czas zatrzymywany w każdej przerwie, 

        -  piąty  i  każdy  kolejny  faul  akumulowany drużyny w jednej połowie jest karany przedłużonym 

           rzutem karnym, 

        - W przypadku  uzyskania  przez  2  lub  3 zespoły  takiej samej ilości pkt. o lokacie decydują przepisy 

            PZPN,  gdy  to  w  dalszym  ciągu   nie  pozwala ustalić miejsca  to zarządza  się  rzuty  karne,  jeżeli 

            jeżeli  dotyczy to 3 drużyn,  to odbywa  się  o na  zasadzie „każdy  z  każdym”, aż  do  ustalenia  lokat 
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7.3.    Harmonogram   gier  : 

           Futsal  Mężczyzn   -   Mistrzostwa prowadzone są systemem „każdy z każdym”  - 27.11.2020 

SEKTOR  A SEKTOR  B 

M1 9:30 PRz  :   WSPiA RzSzW M2 9:30 UR  :  WSIiZ  Rz 

M3 10:15 WSIiZ Rz  -  PRz M4 10:15 WSPiA RzSzW - UR 

M5 11:00 PRz  -  UR M6 11:00 WSPiA RzSzW – WSIiZ Rz 

 

          Futsal  Kobiet   -   Mistrzostwa prowadzone są systemem „każdy z każdym”  -  28.11.2020 

SEKTOR  A 

M1 10:30 PRz  :   WSIiZ Rz 

M3 11:15 WSIiZ Rz  -  UR 

M5 12:00 UR  -  PRz 

8.  Sprawy  organizacyjne   : 

8.1   pomieszczenia szatniowe  z uwagi  na stan epidemiczny służą wyłącznie jako przebieralnie, a odnośnie 

        sanitariatów udostępnione są ogólnodostępne.  

8.2.  Sprawy sporne  rozstrzyga  jednoosobowo  w trakcie zawodów Komisarz, a w II instancji Prezydium 

          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. 

8.3.  KU AZS we własnym zakresie zapewniają uczestnikom ubezpieczenie. 

 


