KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Organizator:
Termin:
Miejsce:

Klub Uczelniany AZS Politechniki Poznańskiej, OŚ AZS w Poznaniu
16 – 18 stycznia (piątek-sobota-niedziela) 2015 r. od godz.13.00
korty kryte Politechniki Poznańskiej ul. Przystań 1

REGULAMIN TECHNICZNY





Zapisy do turnieju mężczyzn w dniu 16.01 (piątek) od godz. 13.00 do 13.30
Losowanie par rundy wstępnej 16.01 o godz. 13.30, rozpoczęcie gier mężczyzn o godz. 14.00 (piątek)
Zapisy do turnieju kobiet w dniu 16.01 (piątek) od godz. 15.00 do 15.30
Losowanie par rundy wstępnej 16.01 o godz. 15.30, rozpoczęcie gier kobiet o godz. 16.00 (piątek)

1. Warunki uczestnictwa:
zgodnie z regulaminem Akademickich Mistrzostw Wielkopolski prawo startu mają wyłącznie zawodnicy
posiadający ważną legitymację studencką oraz aktualną legitymację AZS (przy zgłoszeniu należy podać
numer legitymacji ISIC-AZS), a także pracownicy uczelni, posiadający wyższe wykształcenie oraz dokumenty,
stwierdzające fakt zatrudnienia i legitymację AZS. Uczelnie mogą wystawić max. 9 zawodniczek i 15
zawodników, ale do punktacji zespołowej wliczać się będzie: K – 3, M – 5 osób. Uczelnia będzie
klasyfikowana w punktacji drużynowej jeśli będzie reprezentowana nawet przez jednego zawodnika
/zawodniczkę/.
2. System gier:
zawody zostaną rozegrane systemem pucharowym, osobno w kategorii kobiet i mężczyzn; grane będą dwa
sety do 6 gemów, od stanu 2:2 w każdym (trzeci set w formie tie-break’a). System może ulec zmianie, w
zależności od ilości zgłoszeń.
3. Punktacja: punktacja będzie prowadzona w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej (K i M)
 Punktacja indywidualna: I m – n + 1, II m – n –1, III m – n – 2 itd. gdzie „n” oznacza ilość Uczelni
uczestniczących w turnieju pomnożoną przez 5 (wśród kobiet przez 3),
 Punktacja zespołowa: suma punktów indywidualnych piątki najlepszych zawodników (wśród kobiet trzy
zawodniczki)
4. Nagrody: dyplomy i nagrody książkowe Domu Wydawniczego „Rebis”
5. Uwagi końcowe: zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisowego, a
sprawy sporne rozegrane będą przez Sędziego Głównego Mistrzostw. Gry turniejowe sędziowane będą
przez uczestników zawodów.

