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KOMUNIKAT  nr  1 

Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w szachach edycji 2020/2021 

     
Mistrzostwa   przeprowadzane   przy    udziale    środków    Województwa  Podkarpackiego                                

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

 

1]   Gospodarz  Mistrzostw  :  KU AZS  WSIiZ  Rzeszów 

2]   Miejsce          :  Kielnarowa     -  Centrum Sportu i Rekreacji WSIiZ 

3]   Termin           :  20  listopad  2020  r.  /piątek/ 

                                 -  godz.    10.00.   -  odprawa  techniczna, 

                                 -  godz.    10.30.   -  rozpoczęcie  Mistrzostw.  

4]   Komisarz       :   Damian  Liskiewicz     17 8661352 ;  504 759 398  

5]   Uczestnicy     :    

5.1.  ekipy wg.  dokonanych  zgłoszeń,  tj. :  PRz, UR, WSIiZ Rzeszów, KPU Krosno, PWSW Przemyśl, 

        Collegium Humanum Rzeszów, UP Sanok. 

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

        Dla szachów jest to termin 18.11.2020.   W   sytuacji  wycofania   się  należy  dokonać  tego  w  formie 

        elektronicznej  na adres rzeszow@azs.pl.  W  przypadku  nie  zgłoszenia  wycofania   i nie uczestniczenia 

        w Mistrzostwach zastosowane będą środki określone w Kom. Ogólnym nr 1. 

5.2.    Zawodnicy spełniający wymogi Regulaminu  AMP.  

6.       Mistrzostwa  prowadzone  bez  podziału  na  kategorie  Kobiet  i Mężczyzn,  a dana  drużyna składa się 

           z  2  zawodników,  a  ilość  w  niej  kobiet  lub  mężczyzn  jest  dowolna. Dopuszcza się wystawienie 3 

           zespołów,  ale  przed  rozpoczęciem  zawodów  należy  wskazać składy  zespołów.   Do  klasyfikacji 

          drużynowej Mistrzostw  zaliczane jest wynik najwyżej sklasyfikowanego zespołu danej Uczelni.  

7.       Mistrzostwa  zaliczane  są  do  Współzawodnictwa  Sportowego  Szkół  Wyższych  Województwa 

          Podkarpackiego. 

8.       Sposób  przeprowadzenia  Mistrzostw  określa Komisarz, przy czym zawody przeprowadza się na 

          zasadzie  Turnieju  Indywidualnego,   a  do  Klasyfikacji  Drużynowej  zalicza  się  wyniki  dwóch 

          najwyżej  sklasyfikowanych   zawodników.           

9.      Zgłoszenia  indywidualne i weryfikacja zgłoszeń  : 

9.1   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. 

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

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

       [załącznik 2 do Komunikatu] 
9.3.  Listę startową wraz z rankingami należy przekazać w formie e-mail do 18 listopada b.r.  na adres 

        dliskiewicz@wsiz.rzeszow.pl 

9.4    Weryfikacji  w   oparciu   o   Komunikat   dokonuje  Komisarz   Mistrzostw   przy  pomocy  Biura  

         Zawodów. Jego decyzje są ostateczne i dotyczy to również innych spraw organizacyjnych Mistrzostw. 

9.5. ZŚ AZS refunduje koszty przejazdu danej Uczelni. 

            Refundacja kosztów transportu dotyczy : 

       a/  wynajętego przez Klub Uczelniany AZS środka transportu, ale pod następującymi warunkami : 

          - faktura jest wystawiona na ZŚ AZS, 
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            - 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.     

    9.6.  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. 

    9.7 . KU AZS we własnym zakresie zapewniają uczestnikom ubezpieczenie.  

 

 

 

 

 

 


