
 
 

 

TENIS – regulamin techniczny 

1) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) Zawody rozegrane zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn. 

b) Zawody rozgrywane są w dwóch rzutach: jesiennym i wiosennym. 

c) W obu rzutach rozegrane zostaną turnieje eliminacyjne oraz turnieje główne. 

d) Po rozegraniu obu rzutów zostanie rozegrany turniej finałowy MASTERS dla 16 najlepszych mężczyzn i 8 kobiet. 

e) W turniejach eliminacyjnych mecze rozgrywane będą do dziewięciu wygranych gemów. 

f) W turniejach głównych oraz w turnieju finałowym mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. 

g) Klasyfikacja końcowa AMWiM jest zgodna z kolejnością końcową zawodów finałowych. 

h) Do klasyfikacji drużynowej, odrębnie dla kobiet i mężczyzn, zalicza się trzy najlepsze wyniki w kategorii mężczyzn oraz dwa najlepsze wyniki 

w kategorii kobiet uzyskane w obu rzutach. 

2) PROGRAM ZAWODÓW 

a) Na program składają się gry indywidualne kobiet i mężczyzn. 

b) Do każdej rundy eliminacyjnej uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość uczestników. 

 

3) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

a) System przeprowadzenia zawodów uzależniony jest każdorazowo od ilości zgłoszeń. 

b) Rozstawienie zawodników w turniejach eliminacyjnych następuje: 

− w rzucie jesiennym: na podstawie wyników uzyskanych w AMWiM w poprzednim sezonie,  

− w rzucie wiosennym: na podstawie wyników uzyskanych w AMWiM w rzucie jesiennym bieżącego sezonu. 

c) Do turniejów głównych awansują: 

− w rzucie jesiennym: 

� 16 zawodników na podstawie wyników AMWiM uzyskanych w poprzednim sezonie oraz 16 zawodników z turnieju eliminacyjnego; 

� 8 zawodniczek na podstawie wyników AMWiM uzyskanych w poprzednim sezonie oraz 8 zawodniczek z turnieju eliminacyjnego; 

− w rzucie wiosennym: 

� 16 zawodników na podstawie wyników AMWiM uzyskanych w rzucie jesiennym bieżącego sezonu oraz 16 zawodników z turnieju 

eliminacyjnego; 

� 8 zawodniczek na podstawie wyników AMWiM uzyskanych w rzucie jesiennym bieżącego sezonu oraz 8 zawodniczek z turnieju 

eliminacyjnego; 

d) Rozstawienie zawodników w zawodach finałowych następuje na podstawie wyników łącznych obu rzutów. 

e) Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZT. 

 

4) UWAGI KOŃCOWE 

a) Zgłoszenia imienne zawodników przyjmowane są zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie nr 1. Termin losowania i rozstawienia 

zawodników zostanie określony tamże. 

b) Przy zgłoszeniu zawodnika należy wpłacić 25 PLN wpisowego za udział w każdym z rzutów. 

c) Wpisowe zostanie przeznaczone na zakup nagród dla zwycięzców oraz częściowo na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

 

 

 



 
 

 

d) Punkty w klasyfikacji indywidualnej przyznaje się pierwszym 32 zawodnikom wg następującego klucza: 

− miejsce 1 – 40 pkt. − miejsca 5-8 – 24,5 pkt. 

− miejsce 2 – 35 pkt. − miejsca 9-16 – 18,5 pkt. 

− miejsce 3 – 30 pkt. − miejsca 17-32 – 6,5 pkt. 

− miejsce 4 – 27 pkt.  

 

e) Zawodnicy, którzy nie awansowali do turnieju głównego, a przeszli co najmniej 1. rundę otrzymują 3 pkt. Do klasyfikacji indywidualnej.   

f) Zawodnik, który został zgłoszony, a nie stawił się na turniej, nie ma prawa startu w kolejnych eliminacjach. 

g) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2015/2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


