Edycja 2020/2021 Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych
Województwa Podkarpackiego objęta Honorowym Patronatem
Marszałka Województwa Podkarpackiego
KOMUNIKAT nr 1
Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn
edycji 2020/2021

Mistrzostwa przeprowadzane przy udziale środków Województwa Podkarpackiego
****************************************************************************************

1. Zgodnie z harmonogramem AMwojPdk zamieszczonym na stronie internetowej ZŚ AZS oraz
przesłanym do KU AZS Mistrzostwa w siatkówce plażowej odbędą się na boiskach PRz
w terminie :
1.1. 15.10.2012 /czwartek/ - kobiety;
1.2. 16.10.2020 /piątek/ - mężczyźni.
[dopuszcza się zmianę terminów w m.in. w zależności od warunków atmosferycznych]
2. Każda Uczelnia w danej kategorii ma prawo do wystawienia 3 zespołów.
3. Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie Mistrzostw obligatoryjny termin podania liczby
zgłoszonych zespołów upływa o godz. 13:00 w dniu 12.10.2020 /poniedziałek/.
4. Zgłoszony udział Uczelni w Mistrzostwach zarówno w kategorii kobiet j ak i mężczyzn jest
następujący : Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, KPU Krosno, UP Sanok,
WSIiZ Rzeszów, PWSW Przemyśl.
5. Zgodnie z Kom. Ogólnym nr 1 każda Uczelnia ma możliwość się wycofania z Mistrzostw
w terminach do 7 dni od daty danych Mistrzostw. Dla kategorii Kobiet jest to 8.10.2020, a dla
dla kategorii mężczyzn 9.10.2020 r. W przypadku wycofania się należy dokonać tego w formie
e-mail na adres rzeszow@azs.pl. W sytuacji nie zgłoszenia wycofania i nie uczestniczenia
w Mistrzostwach zastosowane będą kary określone w Komunikacie Ogólnym nr 1.
6. Terminarz gier oraz inne informacje organizacyjne zostaną podane w Komunikacie nr 2, który
to zostanie przekazany do KU AZS oraz umieszczony na stronie internetowej w dniu 13.10.br.
7. 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. Zespoły uczestniczące zobowiązane są do zapoznania się i stosowania Rekomendacji ad. Covid-19

[załącznik 2 do Komunikatu]
9. Pomieszczenia szatniowe z uwagi na stan epidemiczny służą wyłącznie jako przebieralnie.
10. ZŚ AZS refunduje ekipom przyjezdnym koszty przejazdu PKP, PKS na podstawie zbiorowej 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 nieprzekraczalnym terminie do 5 dni po dacie zawodów.
Nie przekazanie wymienionych dokumentów finansowych w określonym terminie spowoduje, że
zobowiązanie finansowe obciąża dany Klub. Przy refundacja wymagana jest zgodność z zapisami
ilościowymi w Komunikacie końcowym Mistrzostw.
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