Tenis
REGULAMIN TECHNICZNY
I. System rozgrywek
1) Mistrzostwa zostaną przeprowadzone w ramach dwóch edycji:
 pierwsza edycja – halowa w grze podwójnej,
 druga edycja – singlowa na kortach otwartych.
2) System rozgrywek uzależniony będzie od liczby zgłoszeń (pucharowy, grupowy).
II. Warunki uczestnictwa
1) Każda uczelnia ma prawo zgłosić maksymalnie 5 zawodniczek i 5 zawodników do turnieju
indywidualnego oraz 2 pary kobiet i 2 pary mężczyzn do turnieju gier podwójnych.
2) W grach podwójnych nie można łączyć w parę zawodników z dwóch różnych uczelni.
III. Sposób przeprowadzenia zawodów
1) Obowiązują przepisy Polskiego Związku Tenisa.
2) Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów, przy czym trzeci decydujący set gra się
tzw. przedłużonym tie-breakiem (do 10 pkt).
3) Rozstawienie do drabinek turniejowych 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.
IV. Punktacja
1) W Mistrzostwach prowadzone będą oddzielne klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn.
2) Punktacja gier indywidualnych:
1. miejsce – 100 pkt.
2. miejsce – 90 pkt.
3-4. miejsce – 80 pkt.
5-8. miejsce – 70 pkt.
9-16. miejsce – 60 pkt.
17-32. miejsce – 50 pkt.
3) Punktacja gier podwójnych:
1. miejsce – 100 pkt.
2. miejsce – 90 pkt.
3. miejsce – 80 pkt.
4. miejsce – 70 pkt.
5. miejsce – 60 pkt.
6. miejsce – 50 pkt., itd.
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4) Klasyfikacja drużynowa sporządzona zostanie na podstawie sumy punktów zdobytych przez
3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników/czki w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn oraz
najwyżej sklasyfikowaną parę w grach podwójnych kobiet i mężczyzn.
V. Uwagi końcowe
1) W przypadku, gdy zawodnik poddaje rozpoczęty mecz lub rezygnuje z uczestnictwa w
którymś z meczów, traci prawo gry we wszystkich kolejnych spotkaniach danej edycji
zawodów.
2) Podanie sędziemu głównemu zawodów wyniku nierozegranego spotkania traktowane
będzie jako obustronny walkower i będzie równoznaczne z awansem do kolejnej fazy
zawodników pokonanych w poprzedniej rundzie przez zdyskwalifikowane osoby.
3) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Śląska.
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