Edycja 2021/2022 Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych
Województwa Podkarpackiego objęta Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego
KOMUNIKAT nr 1
Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w siatkówce kobiet edycji 2021/2022
eliminacje Akademickich Mistrzostw Polski

Mistrzostwa przeprowadzane przy udziale środków Województwa Podkarpackiego
****************************************************************************************
1. Termin

: ELIMINACJE :
26.11.2021 /piątek/ - godz. 10:00.
- weryfikacja od godz. 10.00, do 30 min. przed 1 meczem danego zespołu
- rozpoczęcie meczy godz. 10:30
FINAŁ - luty/marzec 2022r.
2. Miejsce Eliminacji
: Jarosław – hala PWST-E, ul. Czarnieckiego 16
3. Gospodarz Eliminacji
: KU AZS UR
4. Komisarz Eliminacji
: Krzysztof Gruszczyński - tel. 734 460 983
9 11.2021
5. Informacje zawarte w pkt. 6 dotyczą wyłącznie eliminacji, dane odnośnie finału zostaną podane
w Komunikacie nr 3.
6. System rozgrywek i sposób przeprowadzenia zawodów, uczestnicy zespołowi :
mecze trwają do 2 wygranych setów, ewentualny 3 set rozgrywany jest do momentu uzyskania przez 1
zespół 15 pkt, z różnicą minimum 2 pkt., a każdy następny mecz zaczyna się bezpośrednio po
poprzedzającym.
6.1. W eliminacjach uczestniczą następujące Uczelnie :
1.
WSIiZ Rzeszów
2.
PWSW Przemyśl
3.
PWST-E Jarosław
6.2. Kolejność gier :
M1
1 - 3 WSIiZ Rz - PWST-E J
M2
3 - 2 PWST-E J - PWSW P
M3
2 - 1 PWSW P - WSIiZ Rz
6.3. Awans do Finału Mistrzostw uzyskują zespoły z miejsca 1 i 2.
6.4. W przypadku uzyskania równej ilości pkt. przez dwie lub więcej drużyn, przy ustaleniu kolejności
miejsc zastosowanie mają stosowne przepisy PZKosz.
7.1 Kluby uczestniczące zobowiązane są do dostarczenia na weryfikację :
a/ do przekazania Komisarzowi zgłoszenia zespołu na druku zgłoszenia do AMwP. Zgłoszenie powinno
zawierać potwierdzenie lekarskie dopuszczające udział zawodniczki do imprezy-przy braku lekarskiego
poświadczenia, zawodnicy ekipy obowiązanie są do złożenia pisemnego oświadczenia o udziale
o udziale w zawodach na własną odpowiedzialność. Zgłoszenie powinno być podpisane przez
przez Prezesa KU AZS lub upoważnioną przez niego osobę. Zawodniczki 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. pomieszczenia szatniowe z uwagi na stan epidemiczny służą wyłącznie jako przebieralnie, a odnośnie
sanitariatów udostępnione są ogólnodostępne.
7.4. ZŚ AZS refunduje koszty przejazdu danej uczelni.
Refundacja kosztów transportu dotyczy :
a/ wynajętego przez Klub Uczelniany AZS środka transportu, ale pod następującymi warunkami :
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- 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.
7.5. Interpretacja Regulaminu technicznego jak i ewentualne zmiany jego brzmienia są w wyłącznej
gestii Komisarza Mistrzostw.
7.6. 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.
7.7. KU AZS we własnym zakresie zapewniają uczestnikom ubezpieczenie.
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