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SIATKÓWKA PLAŻOWA 

 

I. SYSTEM I PRZEPISY ROZGRYWEK 

1. Zawody zostaną systemem brazylijskim. Pierwsze pary z każdej zgłoszonej Uczelni 

zostaną rozstawione (w przypadku zgłoszenia więcej niż ośmiu uczelni, w pierwszej 

kolejności na miejscach R1-R8 zostaną rozstawione najlepsze Uczenie uczestniczące  

w ubiegłorocznych rozgrywkach). 

2. Mecze rozgrywane są do 1 wygranego seta do 21 punktów, przy zachowaniu 

dwupunktowej przewago którejś z drużyn. 

3. W turniejach rozgrywane będą mecze o miejsca 1-8. Pozostałe drużyny zostaną 

sklasyfikowane na podstawie zakończenia rywalizacji na danym szczeblu rozgrywek  

i stosunku „małych punktów”. 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. Klub Uczelniany ma prawo zgłosić do zawodów po trzy drużyny (pary) żeńskie  

i męskie. 

2. Jeden zespół składa się z dwóch zawodniczek/zawodników – skład zespołu jest 

niezmienny podczas całych Mistrzostw – nie można zgłaszać rezerwowych. 

3. Zabroniona jest wymiana zawodniczek/zawodników między poszczególnymi 

zespołami danej Uczelni pod rygorem jej dyskwalifikacji. 

4. Liczbę zespołów awansujących z Województwa Lubelskiego do Półfinału AMP ustala  

ZG AZS na podstawie liczby Uczelni startujących w rozgrywkach środowiskowych  

w ubiegłorocznych rozgrywkach. 

 

III. PUNKTACJA 

1. W AMWL prowadzone są następujące klasyfikacje: 

 indywidualna oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

 drużynowa uczelni oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 

2. Za I miejsce zespół otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt.,  

za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie n jest równe liczbie par startujących w zawodach. 

3. Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty  

zdobyte wszystkie zespoły (pary) danej uczelni. Zwycięzcą zostaje ta Uczelnia, która 

zgromadzi największą liczbę punktów. 

4. W przypadku braku wymaganej liczby par, za każdą brakującą parę uczelnia otrzymuje  

– 0 pkt. 

5. W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej, o kolejności decyduje 

większa liczba pierwszych miejsc, następnie drugich, trzecich, itd. (oddzielnie  

dla kobiet i mężczyzn). 
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IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Ustalenia nieujęte w/w regulaminie określają przepisy PZPS i AMP. 


