
 

www.ampy.pl 

 

TENIS – AMP 2013/14 – Regulamin techniczny 
 
I. PROGRAM ZAWODÓW 

1. Mistrzostwa przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet i mężczyzn systemem eliminacyjnym opartym na dwóch etapach: 

1.1 I etap – półfinały rozgrywane w strefach – bezpośrednie zgłoszenia do półfinałów. 

a. wprowadza się podział Polski na 4 strefy: 

� Strefa A (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko - pomorskie i wielkopolskie) 

� Strefa B (województwa: warmińsko - mazurskie, podlaskie, mazowieckie i łódzkie) 

� Strefa C (województwa: świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, lubelskie) 

� Strefa D (województwa: śląskie, opolskie, dolnośląskie i lubuskie) 

b. zawody półfinałowe rozgrywane są wg schematu odpowiadającego liczbie zespołów uczestniczących zgodnie z załącznikiem do 

Regulaminu Ogólnego AMP. 

c. w przypadku gdy w danej grupie rywalizują dwie (lub więcej) drużyn z tego samego środowiska – pierwsze spotkania grupowe 

rozgrywane są między nimi.  

d. do finału awansują zespoły każdej strefy w liczbie uzależnionej od liczby zespołów biorących udział w danym półfinale oraz od ogólnej 

liczby zespołów uczestniczących we wszystkich półfinałach, wg wzoru: 

 

gdzie:  

A  – liczba uczelni awansujących z danych rozgrywek strefowych do rozgrywek finałowych 

WA  – liczba uczelni startujących w danych rozgrywkach strefowych 

N  – suma uczelni startujących we wszystkich rozgrywkach strefowych (WA1 + WA2 + WA3 + WA4) /przy założeniu: A ≥ 0,5 – zaokrąglamy 

w górę, A ≤ 0,50 – zaokrąglamy w dół/ 

1.1 II etap - finał ogólnopolski  

W finale ogólnopolskim prawo gry ma 16 reprezentacji uczelnianych wyłonionych w poszczególnych rozgrywkach półfinałowych. Rozgrywki 

finałowe prowadzone są wg schematu odpowiadającego liczbie zespołów uczestniczących zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Ogólnego 

AMP. 

 

II. UCZESTNICTWO 
1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić po jednym zespole kobiet i mężczyzn w składach do 4 osób grających oraz dwie osoby towarzyszące (max. 

10 osób z danej uczelni). 

2. Kolejność ustawienia zawodników podana przez trenera/kierownika drużyny w trakcie weryfikacji (osobno dla półfinału i dla finału) 

decyduje o kolejności ustawienia rakiet w każdym meczu, np. zawodnik umieszczony na liście pod pozycją 3: 

� może grać jako rakieta nr 2 przy absencji zawodnika z pozycji 1 lub 2, 

� może grać jako rakieta nr 1 przy absencji zawodników z pozycji 1 i 2, 

� może grać w grze podwójnej bez ograniczeń. Uwaga ! Zawodnik rezerwowy może grać jako ostatnia rakieta. 

3. Skład zespołu zgłoszony do eliminacji strefowych obowiązuje do końca Mistrzostw i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 

 

III. PUNKTACJA 
1. Zgodnie z przepisami i regulaminem PZT. 

2. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły na etapie rozgrywek grupowych decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie 

z zasadą: za zwycięstwo 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 

3. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły takiej samej liczby punktów, decyduje wynik meczu pomiędzy tymi zespołami. 

4. W przypadku gdy trzy lub więcej zespołów uzyska równą ilość punktów, o kolejności decyduje kolejno: 

a. liczba wygranych meczy, 

b. stosunek setów wygranych do setów rozegranych pomiędzy wszystkimi zespołami w grupie (nie tylko pomiędzy zespołami 

zainteresowanymi), 

c. stosunek gemów wygranych do gemów rozegranych pomiędzy wszystkimi zespołami w grupie (nie tylko pomiędzy zespołami 

zainteresowanymi).  

 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Program meczu obejmuje 3 gry wg następującego schematu: 

1. gra podwójna 2. pierwsze rakiety 3. drugie rakiety 

a. mecz jest zakończony w momencie uzyskania przez drużynę dwóch zwycięstw, 

b. w każdej grze gra się do dwóch wygranych setów, przy czym trzeci decydujący set gra się tzw. przedłużonym tie-breakiem. 

2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Tenisa z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu technicznego. 


