


Program minutowy 

Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej Kobiet – Finał 

Rzeszów, 9 – 12 maj 2019 r. 
 

9 maja 2019 r. (czwartek) 

godz. 18:00 – 21:00 – kolacje w hotelach 

godz. 18:00 – 20:00 – biuro zawodów oraz weryfikacja odbędzie się w Hotelu Hetman  

godz. 20:00 – 20:30 – odprawa techniczna w Hotelu Hetman 

10 maja 2019 r. (piątek) 

godz. 6:30 – 9:00 – śniadania w hotelach 

godz. 8:00 – 11:00 – rozpoczęcie pierwszych meczów 

godz. 11:00 – Uroczyste otwarcie Akademickich Mistrzostw Polski w piłce siatkowej kobiet 

Po oficjalnym otwarciu nastąpi wznowienie meczów. 

godz. 12:30 – 15:00 – obiady (Centrum Studenckie Politechniki Rzeszowskiej)* 

godz. 18:30 – 20:30 – kolacja w hotelach  

11 maja 2019 r. (sobota) 

godz. 7:30 – 9:30 – śniadania w hotelach 

godz. 9:00 – rozpoczęcie pierwszych meczów 

godz. 12:00 – 14:30 – obiady (Centrum Studenckie Politechniki Rzeszowskiej)* 

godz. 18:00 – 21:00 – kolacje w hotelach 

12 maja 2019 r. (niedziela) 

godz. 7:00 – 9:00 – śniadania w hotelach 

godz. 9:00 – rozpoczęcie pierwszych meczów 

godz. 13:00 – 15:30 – obiady (Centrum Studenckie Politechniki Rzeszowskiej)* 

godz. 17:00 – 17:30 – Ceremonia zakończenia Mistrzostw i wręczenie nagród odbędzie się    

bezpośrednio po zakończeniu meczu finałowego 

 

*Budynek 0 - Centrum Studenckie  

Politechniki Rzeszowskiej 

Budynek Ł – Hala sportowa 

Przejście zajmuje jakieś 5 minut  

 

 

 

 

 



 

Zakwaterowanie 

Hotel Hetman ul. Langiewicza 29: 

 Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie 

 Politechnika Łódzka 

 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie  

 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu  

Hotel Iskra ul. Dąbrowskiego 75 

 Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie  

 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  

 Uniwersytet Gdański  

 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach   



Spotkanie integracyjne  

Sobota 11.05.2019 

 

Wraz z Uniwersytetem Rzeszowskim zapraszamy zawodniczki, trenerów i osoby 

towarzyszące na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w ramach Juwenaliów 

Rzeszowskich. Miejscem gdzie odbędzie się spotkanie, jest miasteczko Politechniki 

Rzeszowskiej. Wszyscy mają darmowy wstęp na odbywające się koncerty za 

okazaniem ważnej legitymacji studenckiej lub specjalnych wejściówek (tylko dla 

trenerów i osób towarzyszących). Dodatkowo dla trenerów będzie specjalne miejsce 

spotkania w strefie VIP*. Poniżej przedstawiamy mapkę sytuacyjną wraz  

z planowanymi wydarzeniami danego dnia.  

*Obowiązuje tylko w sobotę 11.05.2019 od godz. 20 

 

 Ważne legitymacje studenckie oraz wejściówki upoważniają do darmowego wejścia 

przez cały okres trwania Juwenaliów 

 W kwadracie E3 znajduje się biały prostokąt – strefa VIP. Jest to miejsce spotkania 

dla trenerów i osób towarzyszących. (w miejscu boisk do siatkówki plażowej) – tylko 

w sobotę 11.05.2019 

 Więcej szczegółów wydarzenia można znaleźć pod adresem 

http://rzeszowskiejuwenalia.pl/ 

 

  

http://rzeszowskiejuwenalia.pl/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 
 

  



 

Jak dojechać używając komunikacji miejskiej 

Każdy uczestnik na czas trwania turnieju ma zapewnione darmowe 

przejazdy miejską komunikacją na identyfikator 

Z Dworca PKP do Hotelu Hetman  

– linia 0A (przystanek początkowy Dworzec Główny PKP) (przystanek końcowy Dąbrowskiego Park)  

Następnie ok.10minut pieszo do hotelu 

– linia 10 (przystanek początkowy Plac Wolności Galeria) (przystanek końcowy Langiewicza Bloki) 

Następnie ok. 2 minuty pieszo do hotelu 

– linia 35 (przystanek początkowy Plac Wolności Galeria) (przystanek końcowy Chmaja/Langiewicza) 

Następnie ok. 2minuty pieszo do hotelu 

Z Dworca Autobusowego do Hotelu Hetman 

– trzeba dojść do przystanku Cieplińskiego Park (jakieś 600m od dworca) 

– linie 10, 35 oraz 23 (przystanek końcowy Langiewicza Bloki) 

– linie 0A oraz 18 (przystanek końcowy Dąbrowskiego Park) Następnie ok.10minut pieszo do hotelu 

Z Hotelu Hetman na Halę Sportową PRz (Centrum Fizjoterapii i Sportu) 

 – wszystkie linie, które jadą w kierunku hali mają za przystanek początkowy (Dąbrowskiego Park ok. 

10minut pieszo od hotelu), przystankami końcowymi są: Podkarpacka Politechnika i Powstańców 

Warszawy Politechnika. Od przystanków końcowych do hali zostaje 5 minut piechotą. 

Z Dworca PKP do Hotelu Iskra 

– linia 0A (przystanek początkowy Dworzec Główny PKP)  

  (przystanek końcowy Dąbrowskiego/Boh.Westerplatte). Następnie ok. 5 minut pieszo do Hotelu. 

Z Hotelu Iskra na Halę Sportową PRz (Centrum Fizjoterapii i Sportu) 

- linie 3, 15, 28, 38, 45, 59, (przystanek początkowy Dąbrowskiego/Bat.Chłopskich) przejeżdżamy 

jeden przystanek i wysiadamy na Podkarpacka Politechnika. Następnie ok. 5 minut pieszo. 

- najlepszą opcją jest przejście pieszo, ok. 12-15 minut. 

 

 


