TENIS STOŁOWY
Regulamin techniczny.

UCZESTNICTWO:


Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną
legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy uczelni posiadający
co najmniej tytuł zawodowy magistra, zatrudnieni na podstawie
mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu)
minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich
Mistrzostw Poznania i Wielkopolski.



Każda zawodniczka i każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania
ważnej legitymacji AZS – brak legitymacji skutkuje brakiem możliwości
startu w mistrzostwach.



Każda uczelnia ma prawo zgłosić do zawodów:
 W rzutach zespołowych: jeden zespół kobiecy jeden męski. Do
każdego meczu można wystawić skład 3 osobowy + 1 rezerwowa/y.
Zespół przystępując do meczu musi liczyć minimum 3 osoby. Do
każdego meczu uczelnia może wystawić inny skład (3+1).
 W rzucie indywidualnym makstmalnie 10 zawodników i 10
zawodniczek.

PUNKTACJA:


Punktacja indywidulana oraz drużynowa naliczana według klucza:
pierwsze miejsce n + 1 punkt, drugie miejsce n – 1 punkt, trzecie miejsce
n – 2 punkty, czwarte miejsce n – 3 punkty itd., gdzie n oznacza ilość
sklasyfikowanych zawodników.



Kolejni zawodnicy tej samej uczelni nie odbierają punktów zawodnikom
innych szkół wyższych.



W rzucie indywidualnym osobno prowadzona jest rywalizacja oraz
klasyfikacja kobiet i mężczyzn.



Wyłaniając w rozgrywkach indywidualnych zwycięską drużynę (kobiety i
mężczyźni) brane są pod uwagę wyniki 3 najlepszych zawodniczek oraz
3 najlepszych zawodników z danej uczelni.



Po rozegraniu trzech rzutów (I rzut – drużynowy, II rzut – drużynowy i III
rzut indywidualny) na podstawie sumy punktów zostanie sporządzona
klasyfikacja generalna.



Uczelnia będzie sklasyfikowana w punktacji drużynowej jeśli będzie
reprezentowana nawet przez jedną zawodniczkę, czy jednego
zawodnika.

PROGRAM ZAWODÓW:


Zawody odbywać się będą w 3 rzutach z czego 1 z nich rozgrywany
będzie w formule indywidualnej a uczelnie mogą wystawić w nim
maksymalnie 10 zawodników.



System rozgrywek: w zależności od ilości zgłoszonych drużyn zawody
zostaną rozegrane systemem „każdy z każdym” lub grupowym.
Losowania grup dokona organizator podczas odprawy trenerów.



Mecz kończy się z chwilą uzyskania przez jedną z drużyn 3 pkt.
Poszczególne pojedynki w meczu rozegrane zostaną do 3 wygranych
setów.



Zgłoszenia zawodników odbywają się bezpośrednio przed startem za
pomocą kart startowych – należy je wypełnić drukowanymi literami
podając: imię i nazwisko, uczelnię, datę urodzenia, numer legitymacji
AZS.

UWAGI KOŃCOWE:


W turnieju obowiązuje sędziowanie wzajemne przez zawodników
rywalizujących zespołów.



Zawodnicy zobowiązani są do posiadania obuwia sportowego
(zmiennego), którego podeszwy nie pozostawiają śladów na parkiecie.



Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz
Regulaminie
Ogólnym
Akademickich
Mistrzostw
Poznania
i
Wielkopolski rozstrzyga organizator zawodów.

