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KOMUNIKAT  nr  1 

Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w wspinaczce sportowej edycji 2020/2021 

     
Mistrzostwa   przeprowadzane   przy    udziale    środków    Województwa  Podkarpackiego                                

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

 

 

1.   Termin  :  24.10.2020   /sobota /   -  godz.     9.00.  -  weryfikacja, odprawa techniczna 

                                                            -  godz.     9.30.   -  rozpoczęcie Mistrzostw. 

2.   Miejsce: Ścianka Wspinaczkowa Politechniki Rzeszowskiej - Rzeszów,  ul. Poznańska 2A. 

3.   Gospodarz Mistrzostw :      KU AZS  PRz. 

4.   Komisarz   :  Pan Karol Kadyjewski (tel. 609-078-628). 

5.   Uczestnicy :  

5.1. Wg.  zgłoszeń  KU AZS  :  PRz,  UR,  KPU K,  PWSW P,  WSIiZ Rz, UP S. 

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

        w terminach  do 7  dni  od  daty  danych Mistrzostw,   co oznacza,  że datą jest 17.10.2020.  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.  Harmonogram mistrzostw: 

      Po weryfikacji zgłoszeń Klubów harmonogram może ulec zmianie 

        9:30  - 12:30     konkurencja na trudność 

     12:30  -  13:30     przerwa techniczna 

     13:30  -  16:30     konkurencja na czas 

7.   Sprawy organizacyjne : 

7.1   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], 

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

       [załącznik 2 do Komunikatu] 
7.3  Sposób przeprowadzania Mistrzostw, punktacje, klasyfikacje: 

o określa załącznik 3 (regulamin techniczny AMwPdk we wspinaczce sportowej) 

7.4. Reprezentacje KU AZS \ Uczelni składają się z dowolnej ilości zawodniczek i zawodników. 

7.5. Do  rankingu  drużynowego  zaliczane  są  wyniki  2  najwyżej sklasyfikowanych zawodniczek i 3  

       zawodników przy czym warunkiem sklasyfikowania ekipy jest ukończenie zawodów przez minimum  

       1 zawodniczkę /1 zawodnika z danego zespołu. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona łącznie 

        bez podziału na kategorie i konkurencje. 

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

        sanitariatów udostępnione są ogólnodostępne. 
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7.6. ZŚ AZS refunduje koszty przejazdu  minimum  5 osób z danej Uczelni [4 zawodn.+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.     

7.7.  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. 

7.8  . KU AZS we własnym zakresie zapewniają uczestnikom ubezpieczenie.  

 

 

 

 


