TENIS STOŁOWY – regulamin techniczny
1) SYSTEM ROZGRYWEK
a)

Zawody rozegrane zostaną w kategorii kobiet i mężczyzn.

b) Cykl zawodów składa się z czterech rzutów eliminacyjnych: dwóch w semestrze zimowym i dwóch w semestrze
letnim oraz z zawodów finałowych.
c)

Do startu w zawodach finałowych uprawnieni są zawodnicy, którzy po czterech rzutach zajmować będą czołowe
32 miejsca w kategorii mężczyzn oraz czołowych 16 miejsc w kategorii kobiet.

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

Do klasyfikacji drużynowej, odrębnie dla kobiet i mężczyzn, zalicza się pięć najlepszych wyników
w kategorii mężczyzn oraz trzy najlepsze wyniki w kategorii kobiet uzyskane we wszystkich rzutach.

f)

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej uczelni jednakowej liczby punktów w klasyfikacji drużynowej, wyższe
miejsce zajmie ta uczelnia, której zawodnik/czka jest wyżej sklasyfikowana w klasyfikacji indywidualnej po IV rzutach.

g)

Zgłoszenie zawodnika, który nie przystąpi do rozgrywek będzie skutkowało wliczeniem 0 pkt. do klasyfikacji
drużynowej danego zespołu.

2) PROGRAM ZAWODÓW
a)

Na program składają się gry indywidualne kobiet i mężczyzn.

b) Do każdej rundy eliminacyjnej mężczyzn uczelnia ma prawo zgłosić 10 zawodników oraz dodatkowo zawodników,
którzy zajęli miejsca 1-16 w poprzedniej edycji rozgrywek AMWiM.
c)

Do każdej rundy eliminacyjnej kobiet uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodniczek.

d) Obowiązuje druk zgłoszenia ostatecznego do AMWiM 2016/2017 z systemu E-madzia.

3) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW
a)

W kategorii kobiet turniej główny rozgrywany jest systemem do dwóch porażek z grą o miejsce 3. Jeśli liczba
startujących zawodniczek przekroczy 32 osoby to rozgrywana jest runda eliminacyjna do turnieju głównego.

b) W kategorii mężczyzn I rzut AMWiM rozgrywany jest systemem pucharowym. W rzutach II, III, IV AMWiM turniej
główny grają zawodnicy wyłonieni w eliminacjach (16 osób) i zawodnicy, którzy zajmują miejsca 1-16 w klasyfikacji
generalnej AMWiM. Turniej główny rozgrywany jest systemem do dwóch porażek z grą o miejsce 3.
c)

Rozstawienie zawodników w rzutach eliminacyjnych następuje na podstawie list klasyfikacyjnych PZTS oraz wyników
uzyskanych w AMWiM w poprzednim sezonie.

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

W monecie rozpoczęcia losowania listy startowe zostają zamknięte.

f)

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZTS.

4) UWAGI KOŃCOWE
a)

Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2017/2018.

