KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW POLSKI AZS
ORAZ
MISTRZOSTW POLSKI AZS JUNIORÓW
W BADMINTONIE
Kraków, 12-14 października 2012r.

1.

ORGANIZATOR.
- Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego
- Klub Uczelniany AZS Akademii Górniczo-Hutniczej,
- Akademicki Związek Sportowy Kraków.

2. MIEJSCE I TERMIN.
Zawody zostaną rozegrane w hali sportowej Akademii Górniczo-Hutniczej
przy ul. Piastowskiej 26, w dniach 12-14 października 2012 r.

3. PROGRAM ZAWODÓW:
piątek 12 października 2012 r. godz.
sobota 13 października 2012 r. godz.
sobota 13 października 2012 r. godz.
niedziela 14 października 2012 r. godz.

10.00.
10.00.
12.00.
09.30.

- losowanie,
- początek gier w kategorii seniorów
- początek gier w kategorii juniorów
- dokończenie zawodów

4. ZASADY UCZESTNICTWA.

.

4.1. Prawo startu w Mistrzostwach Polski AZS mają:
- studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych oraz absolwenci Uczelni (do końca roku
akademickiego wpisanego do indeksu), posiadający aktualna licencję PZBad oraz aktualne badania
lekarskie, zgłoszeni przez klub AZS lub macierzystą uczelnię.
- zawodnicy posiadający aktualną licencję PZBad z przynależnością do klubu AZS - bez względu na wiek.
Zawodnicy reprezentują barwy klubu zgodnie z aktualną licencją zawodnika.
4.2. Prawo startu w Mistrzostwach AZS juniorów mają:
zawodnicy urodzeni w roku 1994 i młodsi, posiadający aktualną licencję PZBad klubu AZS lub
legitymację AZS.
- zawodnicy zaproszeni przez organizatora.

5. SYSTEM ZAWODÓW.
5.1. Zawody zostaną rozegrane, jako osobne turnieje w kategorii seniorów i juniorów.
Każdy turniej zostanie rozegrane w 5 grach:
gra pojedyncza kobiet i mężczyzn,
gra podwójna kobiet i mężczyzn,
gra mieszana.
5.2. W zawodach seniorów, każdy uczestnik ma prawo gry w dwóch dowolnych grach.
5.3. W zawodach juniorów, każdy uczestnik ma prawo gry w dwóch dowolnych grach.
5.4. System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń.

6.

ZASADY FINANSOWANIA.
6.1. Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
6.2. Koszty uczestnictwa ( wpisowe, ewentualne noclegi, wyżywienie, przejazd) pokrywa jednostka
delegująca lub uczestnik.
6.3. Wpisowe do turnieju seniorów wynosi 30,00 złotych od osoby w grze pojedynczej oraz 15,00 złotych
od osoby w grze podwójnej.
6.4. Wpisowe do turnieju juniorów wynosi 20,00 złotych od osoby w grze pojedynczej oraz 10,00 złotych
od osoby w grze podwójnej.
Organizacja Mistrzostw zostanie dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków FRKF.

7. ZGŁOSZENIA.
Zgłoszenia imienne do Mistrzostw Polski AZS oraz Mistrzostw Polski AZS Juniorów prosimy przesyłać
na załączonych drukach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05. 10. 2012r. na adres:
Akademicki Związek Sportowy Kraków
30-059 Kraków, ul. Reymonta 17
tel./fax (012) 636-87-71
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e-mail: hodur.krzysztof@poczta.fm lub biuro@azs.krakow.pl

8. SPRAWY SOCJALNE.
Ewentualne zapotrzebowanie na noclegi proszę przesłać na adres Akademickiego Związku Sportowego Kraków
30-059 Kraków, ul. Reymonta 17, e-mail: hodur.krzysztof@poczta.fm lub biuro@azs.krakow.pl
Proponujemy zakwaterowanie w studenckim na miasteczku Studenckim AGH w bliskim sąsiedztwie hali.
Cena noclegu za jedną osobę 45 PLN, cena wyżywienia 40,00 PLN.
Ewentualne zamówienia na noclegi i wyżywienie przyjmujemy do dnia 03.10.2012 roku

9.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.

9.1. Zwycięzcy poszczególnych gier otrzymują złote medale oraz tytuły Mistrzów Polski AZS.
9.2. Zdobywcy drugich miejsc w poszczególnych grach otrzymują srebrne medale oraz tytuły Wicemistrzów
Polski AZS.
9.3. Zdobywcy trzecich miejsc w poszczególnych grach otrzymują brązowe medale.
9.4. Trzy najlepsze kluby w kategorii seniorów oraz juniorów otrzymują okolicznościowe puchary.
PUNKTACJA DRUŻYNOWA
DLA KLUBÓW AZS
1 m.
8 pkt
2 m.
6 pkt
3-4 m.
5 pkt
5-8 m.
4 pkt
9-16 m.
3 pkt
17-32 m.
2 pkt
pozostali
1 pkt
10. LOTKI.
10.1. Lotki piórowe do gry dostarczają zawodnicy, zgodnie z przepisami PZBad.
10.2. Kolejność lotek wg przepisów PZBad.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
11.1. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
11.2. Rozstawienie zawodników wg aktualnej listy klasyfikacyjnej PZBad. Obowiązuje rozstawienie klubowe.
11.3. Ewentualne protesty rozpatruje na miejscu kierownictwo zawodów. W drugiej instancji protesty
rozpatruje Zarząd Główny AZS. Postanowienia Zarządu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
11.4. Prawo interpretacji regulaminu zawodów przysługuje wyłącznie delegowanemu przedstawicielowi
Zarządu Głównego AZS.
dodatkowych informacji udziela
Kol. Krzysztof Hodur
tel. (12) 636-87-71
e-mail : hodur.krzysztof@poczta.fm
Klub Uczelniany AZS AGH
AZS Kraków
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