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KOMUNIKAT  nr  1 

Akademickich Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w badmintonie edycji 2020/2021 

     
 

Mistrzostwa   przeprowadzane   przy    udziale    środków    Województwa  Podkarpackiego                                

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

 

1.   Termin  :  9.06.2021   /środa/             -  godz.   9.30.   -  weryfikacja, 

                                                                       -  godz. 10.00.   -  rozpoczęcie gier. 

2.    Miejsce       :   Rzeszów  -   hala sportowa Akademickiego Centrum Sportu PRz 

3.    Komisarz  Mistrzostw   :   Franciszek  Gorczyca  –  tel. 606 348 850 

4.    Uczestnicy : 

4.1. indywidualnie: osoby spełniające wymogi Regulaminu Akademickich Mistrzostw Polski. 

4.2. drużynowo: reprezentacje Uczelni zgłoszone przez KU AZS, termin zgłoszeń na adres  

            rzeszow@azs.pl z podaniem liczby zespołów upływa  7.06.2021 

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

     [załącznik 2 do Komunikatu] 
7.    System  rozgrywek 

7.1.  System gier zostanie ustalony przez Komisarza Mistrzostw. 

7.2.  Drużyna składa się minimalnie z 1 kobiety i 1 mężczyzny, maksymalnie z 3 osób, w tym 1   

        co najmniej 1 kobiety lub 1 mężczyzny. 

6.3.  Do jednego meczu zalicza się w kolejności : singel kobiet, singel mężczyzn, gra mieszana,  gry 

         w meczu prowadzone będą do 2 wygranych setów do 15 pkt, bez podwyższania; 

6.4.  Za zwycięstwo drużyna 3:0  drużyna otrzymuje 3 pkt,  za  wygraną  2:1 - 2 pkt,   za  porażkę  1:2  

          – 1 pkt; 

6.5.  Za każde  niesportowe zachowanie, zawodnik zostaje ukarany  stratą 3 punktów w trakcie rozgrywania      

         seta  lub walkowerem na korzyść przeciwnika; 

6.6.   W przypadku,  jeżeli  dwie  lub  więcej  drużyn  uzyska  taką  samą  ilość punktów  o  miejscu  w  

        tabeli decyduje  kolejności :  wyniki  pomiędzy  zainteresowanymi,   stosunek  setów;  

        większa ilość wygranych setów,  a następnie małe pkt  na zasadach jak przy setach; 

6.7.  W  sprawach  nieuregulowanych w niniejszym komunikacie zastosowanie mają przepisy PZBad 

7.    Pozostałe   sprawy   organizacyjne : 

7.1   ZŚ AZS refunduje koszty przejazdu Uczelni .    

          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,  

 Edycja 2021/2022 Współzawodnictwa Sportowego Szkół Wyższych  

Województwa Podkarpackiego objęta Honorowym Patronatem  

Marszałka Województwa Podkarpackiego 

mailto:rzeszow@azs.pl


str. 2/1 

 

 

            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.     

7.2.  Zasady korzystania z zaplecza szatniowego zostaną podane w Komunikacie nr 2 po otrzymaniu decyzji 

7.3.  Ubezpieczenia uczestników Mistrzostw zapewniają KU AZS we własnym zakresie. 

7.4.  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  i  rozpatrzenia  zgodnie z  Regulaminem Współzawodnictwa Sportowego  

          Szkół  woj. Podkarpackiego. 

 

 


