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KOMUNIKAT  nr  1 

Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w  kobiet i mężczyzn edycji 2020/2021 

     
Mistrzostwa   przeprowadzane   przy    udziale    środków    Województwa  Podkarpackiego                                

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

 

1.   Gospodarz  Mistrzostw  :  KU AZS WSIiZ Rzeszów 

2.   Miejsce  :   Pływalnia ROSiR (ul. Jałowego 13a) 

3.   Termin :   8 listopada 2020 r. [niedziela] 

                       Godz. 12.45   w biurze zawodów dostarczenie zgłoszeń imiennych i kart startowych; 

                       Godz. 13.00.  wejście do zaplecza szatniowego; 

                       Godz. 13.15.  początek zawodów 

4.  Komisarz zawodów :  Damian Liśkiewicz  –  tel. 504 759 398 

5.  Harmonogram Konkurencji  w kolejności przeprowadzania (kobiety, a następnie mężczyźni 

o 50m stylem dowolnym, 

o 50m stylem klasycznym, 

o 50m stylem motylkowym, 

o 50m stylem grzbietowym, 

o 100m stylem zmiennym, 

o Sztafety 4 x 50m stylem dowolnym. 

6.  Uczestnicy : 

6.1. Ekipy wg.  dokonanych  zgłoszeń,  tj. :   /w obydwu kategoriach/ PRz, UR, KPU Krosno, UP Sanok, 

       WSIiZ Rzeszów oraz w kategorii Kobiet Filia Collegium Humanum w Rzeszowie. 

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

        Jest   to  termin   3.11.2020.      Wycofania   się   należy  dokonać  w  formie   elektronicznej    na  adres 

        rzeszow@azs.pl.  W  przypadku  nie  zgłoszenia wycofania  i  nie uczestniczenia w Mistrzostwach będą 

         zastosowane środki określone w Kom. Ogólnym nr 1. 

6.3. Zawodnicy spełniający wymogi Regulaminu AMP 

6.4.  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], 

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

       [załącznik 2 do Komunikatu] 
6.6.  Mistrzostwa prowadzone są oddzielnie dla kategorii Kobiet i kategorii Mężczyzn. 

7.   Zasady udziału w Mistrzostwach i konkurencjach: 

7.1.  przedłożenie na weryfikacji karty zgłoszenia do konkurencji  według  załączonego  wzoru, 

7.2.  zawodnik/zawodniczka ma prawo startu w 2 konkurencjach i sztafecie, 

7.3.  zawody rozgrywane będą seriami  na czas, 

7.4.  rozstawienie wg. czasów wpisywanych na karty startowe, 

7.5.   pomiar czasu - ręczny. 

8.   Zasady klasyfikacji drużynowej: 

8.1  w konkurencjach indywidualnych do klasyfikacji drużynowej zaliczane są wyniki  2 najwyżej 

sklasyfikowanych zawodników, przy prowadzeniu odrębnej klasyfikacji /minimum 1]. 
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8.2. dana Uczelnia ma prawo wystawienia do określonej konkurencji dowolną liczbę zawodników/czek, 

8.2 w konkurencji 4 x 50 stylem dowolnym istnieje możliwość wystawienia kilku sztafet z jednej uczelni, 

przy czym punktuje tylko jedna najwyżej sklasyfikowana, 

8.3. zasady punktacji w konkurencjach indywidualnych (dotyczą klasyfikacji dla potrzeb rankingu 

drużynowego): 1m-n+1,  2m-n-1, 3m-n-2, 4m–n-3 itd.,  przy czym n oznacza ilość zespołów w kategorii x 

2, 

8.4. zasady klasyfikacji w sztafetach: analogicznie jak w podpunkcie wyżej, gdzie n oznacza ilość ekip 

uczestniczących w kategorii x 2, 

8.5. w przypadku gdy 2 lub więcej zawodników/zawodniczek ujętych  

w klasyfikacji drużynowej uzyska te same czasy, przyznaje się im średnią punktową dla danych miejsc, 

8.6. klasyfikacja drużynowa prowadzona jest oddzielnie w kategoriach Kobiet oraz Mężczyzn, przy do 

sklasyfikowania uczelni wystarczy udział minimum 1 zawodnika/czki w kategorii, 

8.7. do klasyfikacji drużynowej zalicza się te konkurencje, w których wystartuje minimum 2 Uczelnie, 

8.8. podstawą naliczenia punktów  do klasyfikacji drużynowej  jest  udział danej Uczelni w minimum 2 

konkurencjach w kategorii. 

9.  Pozostałe sprawy organizacyjne: 

9.1.   wyniki drużynowe Mistrzostw (oddzielne dla kategorii K i M) zaliczane są do klasyfikacji  

          Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego, edycji 2020/2021, 

9.2. w sprawach nie ujętych w Komunikacie nr 1 zastosowanie mają Regulamin AMP oraz przepisy sportowe 

PZP, 

9.3. ubezpieczenie uczestników zapewniają KU AZS, 

9.4. ZŚ AZS refunduje ekipom przyjezdnym koszty przejazdu PKP, PKS na podstawie listy kosztów z 

dostarczeniem biletów lub wynajętym środkiem transportu na podstawie faktury wystawionej na ZŚ AZS. 

Warunkiem refundacji przejazdu  jest dostarczenie Komisarzowi lub do ZŚ faktury, bądź 

zbiorowej listy kosztów z biletami w terminie nieprzekraczalnym do 5 dni po dacie zawodów. Nie 

przekazanie w/w dokumentów finansowych  w określonym terminie spowoduje, że zobowiązanie 

finansowe obciąża dany Klub.  

9.5. sprawy sporne  w  trakcie  Mistrzostw rozstrzyga jednoosobowo Komisarz, od jego decyzji przysługuje 

odwołanie do Prezydium ZŚ złożone w formie pisemnej, wraz z kaucją w wysokości 100 zł (zwrotną przy 

pozytywnym rozpatrzeniu odwołania). Termin złożenia odwołania wynosi do 7  dni od daty 

przeprowadzenia Mistrzostw, a rozpatrzenia zgodnie  z Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego 

Szkół Wyższych Województwa Podkarpackiego. 

 

Załącznik:  

- karta zgłoszenia do konkurencji,  

- Wzór Oświadczeń Covid 19 

-  Rekomendację ad. Covid-19 


