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Tenis stołowy 
REGULAMIN TECHNICZNY 

 
I. System rozgrywek 

 
1) Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w kategorii kobiet i mężczyzn, w ramach 3 edycji 

zawodów. 
 

II. Warunki uczestnictwa 
 

1) Każda uczelnia ma prawo zgłosić do rywalizacji 8 zawodników oraz 8 zawodniczek w każdej 
edycji Mistrzostw. 

2) Zgłoszenia do zawodów będą przyjmowane wyłącznie poprzez formularz internetowy. 
W dniu zawodów możliwe będą jedynie wykreślenia i podmiany uczestników (liczba 
podmian zgodnie z komunikatem zawodów). 

3) W przypadku braku zmian personalnych zgłoszenie ostateczne przedłożone do weryfikacji 
na pierwszym turnieju pozostaje ważne w kolejnych jego edycjach, jednakże nie zwalnia to z 
obowiązku opiekuna drużyny do przedstawienia najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem 
turnieju listy startujących w danym dniu zawodników. 

4) Jeżeli w kolejnych turniejach skład drużyny zostanie uzupełniony, należy przedstawić kolejne 
zgłoszenie ostateczne (z nowymi zawodnikami). 

 
III. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 
1) Obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa Stołowego. 
2) W Mistrzostwach prowadzone są klasyfikacje: 

 gry pojedynczej kobiet podczas każdej edycji, 

 gry pojedynczej mężczyzn podczas każdej edycji, 

 gry podwójnej kobiet podczas finałowej edycji, 

 gry podwójnej mężczyzn podczas finałowej edycji, 

 gry mieszanej podczas finałowej edycji, 

 drużynowa podczas każdej edycji oraz generalna. 
3) Turniej gier pojedynczych kobiet i mężczyzn rozgrywany będzie systemem do trzech 

wygranych setów w przypadku meczów z prawej strony drabinki turniejowej i do dwóch 
wygranych setów w przypadku partii z lewej jej strony, a odpadnięcie zawodnika z turnieju 
następować będzie po dwóch przegranych pojedynkach (reguła ta nie dotyczy zawodników 
z przedziału 5–8, którzy dodatkowo rywalizować będą o miejsce 5 i 7). Zawodnik, który 
poniesie porażkę w jednym z pojedynków będzie mógł zająć, co najwyżej 2 miejsce w 
turnieju. 

4) Turniej gier podwójnych rozgrywany będzie systemem pucharowym do dwóch wygranych 
setów z jednoczesnym odpadnięciem z turnieju przegranej pary deblowej bądź mikstowej 
(reguła ta nie dotyczy par z przedziału 3–4, które dodatkowo rywalizować będą o miejsce 3). 
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5) Rozstawienie do drabinek turniejowych kategorii indywidualnych przeprowadzone będzie w 
oparciu o aktualną listę rankingową, którą na potrzebę pierwszej edycji zawodów będzie 
tworzyć klasyfikacja końcowa ubiegłorocznych Akademickich Mistrzostw Śląska w Tenisie 
Stołowym, natomiast w przypadku kolejnych edycji ranking będzie uwzględniał łączną sumę 
punktów zdobytych w rywalizacji indywidualnej w czasie całego cyklu Akademickich 
Mistrzostw Śląska w danym roku akademickim. Zawodnicy zajmujący w rankingu miejsca ex 
aequo rozstawieni będą na zasadzie losowania, przy uwzględnieniu warunku, iż zawodnicy 
reprezentujący tą sama uczelnię nie mogą grać ze sobą w pierwszej rundzie turnieju. 

6) Rozstawienie do drabinek turniejowych w grach podwójnych przeprowadzone zostanie za 
pomocą losowania. Przy konstruowaniu drabinek turniejowych zachowana zostanie zasada, 
iż pary reprezentujące tą samą uczelnię nie mogą grać ze sobą w pierwszej rundzie. 

7) Tworzenie aktualnego rankingu indywidualnego kobiet i mężczyzn będzie następowało 
poprzez przyznanie odpowiedniej do zajętego miejsca w turnieju liczby punktów według 
następującego schematu: 
 

Miejsce Liczba punktów 

1 34 

2 32 

3 30 

4 28 

5 27 

6 26 

7 25 

8 24 

9 – 12 20 

13 – 16 15 

17 – 24 10 

25 – 32 5 

>32 1 

 
8) Tworzenie rankingu par podwójnych będzie następowało poprzez przyznanie odpowiedniej 

do zajętego miejsca w turnieju liczby punktów według następującego schematu: 
 

Miejsce Liczba punktów 

1 20 

2 18 

3 16 

4 14 

5 – 8 10 

9 – 16 5 

>16 1 
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9) Po każdym turnieju opracowywana będzie klasyfikacja drużynowa kobiet i mężczyzn, do 
której wliczane będą 4 najlepsze wyniki indywidualne w kategorii kobiet i 4 najlepsze wyniki 
indywidualne w kategorii mężczyzn. Dodatkowo podczas edycji, na której rozegrany 
zostanie turniej gier podwójnych do zestawienia doliczone zostaną 2 najlepsze wyniki gier 
podwójnych kobiet, 2 najlepsze wyniki gier podwójnych mężczyzn i 2 najlepsze wyniki gier 
mieszanych z uwzględnieniem, że liczba punktów zdobyta w kategorii mikstowej dzielona 
będzie na połowę i w równym stopniu dodana do klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn.  

 
IV. Uwagi końcowe 

 
1) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska. 


