
E-AMPY regulamin ogólny: 
 
I cel 
Celem E-AMPów jest: 

1. Sprawdzian poziomu sportowego w sportach elektronicznych 
2. Wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski w poszczególnych dyscyplinach sportów 

elektronicznych 
3. Popularyzacja rywalizacji sportowej i zasad fair play w akademickim środowisku 

graczy komputerowych 
4. Popularyzacja odpowiednich nawyków przy rywalizacji w sportach elektronicznych  
5. Popularyzacja kultury fizycznej jako elementu treningu w sportach elektronicznych  
6. Promowanie logo, nazwy i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego 
7. Integracja młodzieży akademickiej poprzez sporty elektroniczne  
8. Przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży 

uczącej się. 
 
E-AMPY - regulamin techniczny: 
 
I Program zawodów. 

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

a. I etap - kwalifikacje online 
i. Rozgrywane są cztery turnieje kwalifikacyjne w internecie  
ii. Każdy turniej kwalifikacyjny rozgrywany jest w formie drabinki pucharowej  
iii. Najlepsi zawodnicy lub drużyny awansują do II etapu 
iv. Liczbę zespołów lub zawodników awansujących do II etapu ustala regulamin danej 

dyscypliny 
b. II etap - finały na żywo podczas imprezy finałowej E-AMPów 

i. W finale ogólnopolskich startują wyłonione wcześniej w kwalifikacjach 
zespoły lub zawodnicy wyłonieni poprzez I etap kwalifikacji 

ii. Zawody trwają jeden dzień 
iii. System rozgrywek finałowych zdefiniowany jest w regulaminie każdej 

dyscypliny  
iv. Mecze rozgrywane są w zależności od etapu w formie: 

1. Best of 1 (bo1) - do 1 wygranej 
2. Best of 3 (bo3) - do 2 wygranych 
3. Best of 5 (bo5) - do 3 wygranych   

 
II uczestnictwo 
 

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę reprezentantów do I etapu 
2. W dyscyplinach indywidualnych wymagane jest aby zawodnik posiadał status 

studenta lub był członkiem AZS lub był pracownikiem uczelni wyższej 
3. W dyscyplinach drużynowych aby drużyna mogła wziąć udział w E-AMP-ach wymaga 

się aby w zespole większość członków posiadała status studenta lub był członkiem 
AZS lub był pracownikiem uczelni wyższej. Np. w pięcioosobowym zespole co 
najmniej trzech członków musi posiadać status studenta lub być członkiem AZS lub 
być pracownikiem uczelni wyższej. 

III dyscypliny 
1. E-AMPY rozgrywane są w 2017 roku w następujące dyscypliny  

a. Counter-Strike (5 osobowe składy) 
b. ??? (5 osobowe składy) 
c. ??? (dyscyplina indywidualna) 
d. ??? (dyscyplina indywidualna) 

 



IV uwagi końcowe  
1. Zawody w danej dyscyplinie rozgrywane są według oficjalnego regulaminu danej 

dyscypliny podago na stronie internetowej http://e-ampy.pl  
	


