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TENIS STOŁOWY – TURNIEJ INDYWIDUALNY 

 

I. ZAWODY 

1. Zawody zostaną rozegrane indywidualnie, systemem „rosyjskim” (do dwóch 

przegranych) dla 32/16 zawodników. W przypadku zgłoszenia większej lub mniejszej 

liczby zawodników, koordynator AMWL może podjąć decyzję o zmianie systemu 

rywalizacji. 

2. Pojedynek toczy się do 2 wygranych setów. Organizator może podjąć decyzję  

o grze do 3 wygranych setów w decydującej fazie turnieju. 

3. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy PZTS i AZS. 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia może zgłosić maksymalnie 5 zawodniczek i 5 zawodników. 

2. W zawodach rozstawieni zostaną zawodnicy z miejsc 1-8 z poprzedniej edycji 

AMWL. 

 

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 zawodnik/zawodniczka otrzymuje n+1 pkt., za II miejsce n-1 pkt.,  

za III miejsce n-2 pkt., itd., gdzie n jest równe liczbie zawodników/zawodniczek 

startujących w zawodach. 

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

zdobyte przez 3 najlepsze zawodniczki oraz 3 najlepszych zawodników danej uczelni. 

4. W przypadku braku wymaganej liczby zawodników/zawodniczek, za każdą brakującą 

osobę uczelnia otrzymuje – 0 pkt. 

5. Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów. 

6. 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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TENIS STOŁOWY – TURNIEJ DRUŻYNOWY 

 

I. ZAWODY 

1. System rywalizacji zostanie ustalony przed zawodami i będzie uzależniony od ilości 

zgłoszonych drużyn. W losowaniu grup eliminacyjnych zostaną rozstawione najlepsze 

drużyny z poprzedniej edycji AMWL, zaś rywalizacja w grupach będzie odbywać się  

systemem każdy z każdym. Zawody zostaną rozegrane w ciągu jednego dnia. 

2. Rywalizacja obejmuje maksymalnie pięć gier singlowych wg schematu: A-X; B-Y;  

C-Z; A-Y; B-X.  

3. Mecz kończy się w przypadku wygrania przez jedną z drużyn trzech gier. 

4. Każda gra singlowa toczy się do 3 wygranych setów.  

5. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy PZTS i AZS. 

 

II. UCZESTNICTWO 

1. Uczelnia może zgłosić maksymalnie po 1 zespole żeńskim i męskim. 

2. Drużyna może liczyć maksymalnie 5 osób. 

3. Reprezentacja uczelni, aby mogła przystąpić do meczu, musi być w składzie  

nie mniejszym niż 2 kobiety lub 2 mężczyzn. 


