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KOMUNIKAT  nr  1 

Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w kolarstwie górskim  kobiet i mężczyzn 

edycji 2020/2021 

 

     
 

Mistrzostwa   przeprowadzane   przy    udziale    środków    Województwa  Podkarpackiego                                

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

 

1.   Termin  :    19.05.2021   /środa/   -  godz.   9.30.  -  weryfikacja, odprawa techniczna 

                                                                                         /obok parkingu przy strzelnicy/,- 

                                                             - godz. 10.00.   -  rozpoczęcie Mistrzostw w kolejności : 

                                                                                         Kategoria kobiet, Kategoria Mężczyzn. 

2.   Miejsce   :   Bór /Głogów Młp./  -  miejsce startu parking przy strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego 

                                                               w Borze,  mapa dojazdu wg. adresu poniżej. 

                                                                https://maps.app.goo.gl/6zjKxBMGrTpJ7F3T9 

                                                                Odległość od Rzeszowa od hotelu Rzeszów ok. 10 km. 

                                                                Dodatkowe informacje telefonicznie u Komisarza Mistrzostw /pkt 4/ 

3.   Gospodarz Mistrzostw   :   KU AZS Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

4.   Komisarz     :    Damian  Liśkiewicz,   tel.  504 759 398. 

5]   Uczestnicy     :    

5.1.  ekipy  z obowiązkiem potwierdzenia udziału Uczelni do 18.05.2021 

5.2.  zawodnicy spełniający wymogi Regulaminu AMP.  

6.   Dystanse Mistrzostw : 

      Kobiety - 5.000 m - start wspólny;   Mężczyźni - 10.000 m - start wspólny. 

      /decyzją Komisarza długość dystansu po konsultacji z ekipami może zostać zmieniona 

7]  Regulamin  techniczny  : 

      7.1.  Mistrzostwa prowadzone są oddzielnie dla kategorii Kobiet i kategorii Mężczyzn. 

      7.2.  Reprezentacje   KU  AZS\Uczelni  składają się z dowolnej liczby zawodników/czek. 

      7.3.  Do rankingu drużynowego zaliczane są wyniki 2 najwyżej sklasyfikowanych zawodników  

              /zawodniczek,  przy  czym  warunkiem  sklasyfikowania  ekipy  jest  ukończenie  biegu przez 

              minimum 1 zawodnika/czki  z danego zespołu. 

       7.4.  Interpretacja  Regulaminu technicznego  jak i ewentualne  zmiany  jego  brzmienia  są w wyłącznej  

                gestii  Komisarza  Mistrzostw. 

8]   Sprawy  organizacyjne   : 

8.1   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], 

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

       [załącznik 2 do Komunikatu] 

 Edycja 2020/2021 Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych  

Województwa Podkarpackiego objęta Honorowym Patronatem  

Marszałka Województwa Podkarpackiego 

https://maps.app.goo.gl/6zjKxBMGrTpJ7F3T9
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8.3. ZŚ AZS refunduje koszty przejazdu  .    

            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.     

     8.4.  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. 

     8.5. KU AZS we własnym zakresie zapewniają uczestnikom ubezpieczenie.  

 

 

 

 


