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REGULAMIN OGÓLNY
I.
CELE
1. Przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS, Studiów
Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrów Sportu i Rekreacji małopolskich uczelni.
2. Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej wśród młodzieży akademickiej.
3. Wyłonienie najlepszych uczelni w województwie małopolskim w poszczególnych dyscyplinach.
4. Wyłonienie najlepszej uczelni w województwie małopolskim w klasyfikacji generalnej.
5. Umożliwienie sekcjom KU AZS jak najlepszego przygotowania się do startu w Akademickich
Mistrzostwach Polski.
6. Integracja młodzieży akademickiej poprzez sport.
7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi,
zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
8. Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.
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II.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem Akademickich Mistrzostw Małopolski jest Akademicki Związek Sportowy Kraków przy
współudziale Klubów Uczelnianych AZS, Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Centrów
Sportu i Rekreacji małopolskich uczelni.

III.

ZASADY ORGANIZACJI AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI
1. Akademickie Mistrzostwa Małopolski są pierwszym etapem rozgrywek Akademickich Mistrzostw Polski
w wybranych dyscyplinach, określonych regulaminami technicznymi tych dyscyplin lub ewentualnie
regulaminem AMP.
2. Akademickie Mistrzostwa Małopolski zostaną rozegrane w danym roku akademickim,
tj. od 1 października do 15 czerwca.
3. Terminy rozgrywania poszczególnych dyscyplin zostaną ustalone przez powołaną przez Zarząd AZS
Kraków Komisję AZS Kraków ds. Akademickich Mistrzostw Małopolski.
4. Akademickie Mistrzostwa Małopolski rozgrywane będą na obiektach wyznaczonych przez
Organizatora.
5. Kalendarz rozgrywek AMM w dyscyplinach wymienionych w pkt. IV.1 będzie tak skonstruowany,
by uczelnie miały możliwość uczestniczenia w rozgrywkach AMP.
6. Warunkiem przeprowadzenia i sklasyfikowania zawodów w poszczególnych dyscyplinach jest
zgłoszenie się na starcie co najmniej czterech klubów uczelnianych.
7. Obsadę sędziowską powołuje odpowiedni związek sportowy na wniosek organizatora AMM.
8. System gier zostanie ustalony odpowiednio do liczby startujących zespołów przez Komisję AZS Kraków
ds. AMM.

IV.

DYSCYPLINY
1. Akademickie Mistrzostwa Małopolski zostaną rozegrane w następujących dyscyplinach:
 Badminton
 Piłka nożna mężczyzn
 Biegi przełajowe
 Piłka ręczna
 Brydż
 Piłka siatkowa
 Ergometr wioślarski
 Pływanie
 Futsal
 Siatkówka plażowa
 Judo mężczyzn
 Snowboard
 Kolarstwo górskie
 Tenis
 Koszykówka
 Tenis stołowy
 Lekka atletyka
 Trójbój siłowy
 Narciarstwo alpejskie
 Wspinaczka
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V. ZASADY ROZGRYWANIA AMM W GRACH ZESPOŁOWYCH (NIE DOTYCZY: FUTSALU MĘŻCZYZN
SIATKÓWKI PLAŻOWEJ KOBIET I MĘŻCZYZN, TENISA KOBIET I MĘŻCZYZN), SYSTEM GIER:
1. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek AMM nie więcej niż 7 zespołów, liga rozgrywana jest
systemem "każdy z każdym" w II rundach mecz i rewanż
2. W przypadku zgłoszenia się do rozgrywek AMM więcej niż 7 zespołów liga rozgrywana jest systemem
„każdy z każdym” w I rundzie
3. O kolejności rozstawienia zespołów decydują wyniki z poprzedniego sezonu rozgrywek AMM.
4. Kolejność gier określa tabela Bergera.
5. Mecze w charakterze gospodarza powinny rozpoczynać się nie później niż o godzinie 21:15 a dla
zespołów dojeżdżających minimum 50 kilometrów nie później niż o godzinie 20:00 po wcześniejszej
aprobacie koordynatora ds. AMM.

VI.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową:
a. studenci do ukończenia 28 roku życia (osoby urodzone po 30.09.1992 r.),
b. uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku),
c. etatowi pracownicy uczelni – absolwenci szkół wyższych – zatrudnieni na podstawie
mianowania lub umowy o pracę minimum 6 miesięcy od terminu pierwszego udziału w AMM,
d. absolwenci, którzy według regulaminu studiów zakończyli studia w roku akademickim
2020/2020 – do końca tego roku akademickiego (dotyczy absolwentów, których ostatni
semestr nauki rozpoczął się w roku akademickim 2020/2021).
2. W Akademickich Mistrzostwach Małopolski nie mogą uczestniczyć uczestnicy studiów
podyplomowych.
3. Do gry w Akademickich Mistrzostwach Małopolski dopuszczeni zostaną zawodnicy posiadający:
a. zgłoszenie imienne (wg wzoru zamieszczonego na stronie www.azs.krakow.pl) potwierdzone
przez Prezesa Klubu oraz osobę upoważnioną przez Komisję ds. AMM,
b. ważną legitymację AZS,
c. w czasie zawodów – legitymację studencką lub dowód osobisty oraz legitymację AZS,
a pracownik – dokument stwierdzający zatrudnienie oraz legitymację AZS,
d. certyfikat przynależności akademickiej AMP (wg wzoru zamieszczonego na stronie
www.ampy.pl)
4. Zawodnik/zawodniczka w rozgrywkach AMM w danej dyscyplinie może reprezentować tylko jedną
uczelnię, na której studiuje.
5. Członkowie AZS z opłaconymi składkami za dany rok akademicki są ubezpieczeni od NNW
w Towarzystwie Ubezpieczeniowym wybranym przez Zarząd Główny AZS.
6. W Akademickich Mistrzostwach Małopolski mogą uczestniczyć reprezentacje wszystkich Klubów
Uczelnianych AZS znajdujących się w rejestrze Zarządu Głównego oraz będących w strukturach
Akademickiego Związku Sportowego Kraków.

VII.

TERMINY ZGŁOSZEŃ
1. Organizator opracowuje komunikaty AMM, które następnie zostają opublikowane na stronie
internetowej AZS Kraków (www.azs.krakow.pl) nie później niż 7 dni przed zawodami.
2. Kluby Uczelniane zgłaszają swoje zespoły do organizatora AMM:
a. na druku zgłoszenia wstępnego (wg wzoru zamieszczonego na stronie www.azs.krakow.pl)
do 25 września.
3. Zgłoszenia powinny być składane:
a. osobiście w biurze AZS Kraków, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 17,
b. mailem (scan dokumentu z odpowiednimi pieczęciami i podpisami) na adres email:
biuro@azs.krakow.pl.
4. Zgłoszenie imienne zostaje złożone w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje w biurze AZS Kraków,
drugi trener lub kierownik drużyny zobowiązany jest przedkładać do weryfikacji podczas zawodów
w trakcie trwania sezonu AMM.
5. Dopuszcza się możliwość uzupełniania składu w trakcie rozgrywek na druku zgłoszenia imiennego,
nie później niż 2 dni robocze przed kolejnym spotkaniem/zawodami, po akceptacji Koordynatora ds.
AMM.
Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021
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VIII.

WERYFIKACJA
1. O dopuszczeniu zawodnika do gry decyduje sędzia spotkania/sędzia główny zawodów na podstawie
dokumentów zawartych w pkt. VI.3. przedłożonych przez kierownika lub trenera zespołu.
2. Prawo do weryfikacji dokumentów posiadają również weryfikatorzy wydelegowani przez Komisję AZS
Kraków ds. Akademickich Mistrzostw Małopolski.
3. Kierownictwo zespołu zobowiązane jest w czasie trwania meczu/rozgrywek przedłożyć do wglądu
sędziego lub weryfikatora odpowiednie dokumenty (pkt. VI.3) na wniosek weryfikatora
lub kierownictwa drużyny przeciwnej.

IX.

OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW
1. Przygotowanie obiektu do rozegrania zawodów.
2. Przekazanie bezpośrednio po meczu wyniku spotkania sms-em na nr 504-820-826 lub e-mailem na
adres: krakow@azs.pl
3. Dostarczenie do biura AZS Kraków protokołów z zawodów nie później niż 3 dni robocze po ich
zakończeniu.

X.

PUNKTACJA
1. W celu wyłonienia Mistrza Akademickich Mistrzostw Małopolski ustala się następujące zasady
punktacji:
I miejsce
n+6
II miejsce
n+3
III miejsce
N
IV miejsce
n–3
V miejsce
n–4
itd.,
gdzie n to liczba uczelni zgłoszonych do Akademickich Mistrzostw Małopolski w danym roku
akademickim.
2. Do punktacji drużynowej AMM wlicza się punkty z 30 najlepszych startów uzyskanych przez Klub
Uczelniany we wszystkich startach, w których została sklasyfikowana.
3. W przypadku, gdy klub uczelniany zgłoszony do danej dyscypliny i pozytywnie zweryfikowany
nie ukończy jej zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu w klasyfikacji drużynowej tej dyscypliny,
a jego punkty dzielone są przez 2.
4. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwa lub więcej klubów, o kolejności końcowej
decyduje większa ilość pierwszych, następnie drugich itd.

XI.

ODWOŁANIA I PROTESTY
1. Wszystkie sprawy sporne związane z organizacją zawodów rozstrzyga Komisja AZS Kraków ds. AMM.
2. Odwołania i protesty odnośnie przekroczenia przepisów należy składać do biura AZS Kraków w ciągu
2 dni roboczych od ukończenia spotkania lub po starcie w konkurencji indywidualnej.
3. Odwołania i protesty wraz z uzasadnieniem należy składać na piśmie do biura AZS Kraków
jednocześnie wpłacając kaucję w wysokości 500 zł na konto AZS Kraków lub w biurze AZS Kraków.
W przypadku uznania protestu kaucja podlega zwrotowi.
4. Komisja AZS Kraków ds. AMM rozpatruje odwołania i protesty w terminie do 7 dni roboczych od
momentu ich złożenia z zachowaniem pkt. XI 2 i XI 3.
5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych odwołania/protestu lub nie wpłacenia kaucji,
odwołanie/protest nie będzie rozpatrywane.
6. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia naruszenia regulaminu AMM, Komisja AZS Kraków
ds. AMM może zbadać sprawę z urzędu.
7. Od decyzji Komisji AZS Kraków ds. AMM przysługuje odwołanie do Zarządu AZS Kraków w terminie 7
dni roboczych od daty wydania decyzji.
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XII

NAGRODY
1. Nagrody rzeczowe lub finansowe fundowane będą zgodnie z możliwościami finansowymi organizatora
Akademickich Mistrzostw Małopolski zarówno w klasyfikacji drużynowej jak i indywidualnej.

XIII.

KARY
1. Zespół, którego dwa spotkania podczas całej edycji AMM zostaną zweryfikowane jako walkower dla
przeciwnika, zostaje wykluczony z dalszych rozgrywek danej dyscypliny i sklasyfikowany na ostatnim
miejscu z zerowym dorobkiem punktowym.
2. Za każdy walkower dla przeciwnika, klub uczelniany zostaje obciążony karą 500 zł pobieraną z konta
danego klubu na wniosek Komisji AZS Kraków ds. AMM.
3. Start nieuprawnionego zawodnika w grach zespołowych, powoduje zweryfikowanie spotkania jako
walkower dla przeciwnika, a w konkurencjach indywidualnych dyskwalifikację zawodnika i minusowe
punkty (-50 pkt) w klasyfikacji końcowej danej dyscypliny.

XIV.

FINANSOWANIE
Akademicki Związek Sportowy Kraków pokrywa koszty obsługi technicznej, sędziowskiej i medycznej
Akademickich Mistrzostw Małopolski.
2. Kluby AZS ze swojego budżetu pokrywają częściowe koszty organizacyjne, koszty przejazdu,
wyżywienia i zakwaterowania.
3. Koszty udziału w Akademickich Mistrzostw Małopolski zostają podane w oddzielnym komunikacie
przed rozpoczęciem danej edycji AMM.
1.

XV.
1.

2.
3.
4.
5.

PRZEPISY KOŃCOWE
Akademickie Mistrzostwa Małopolski we wszystkich dyscyplinach sportowych odbywają się zgodnie
z aktualnym regulaminem Akademickich Mistrzostw Polski oraz przepisami odpowiednich polskich
związków sportowych z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
Zabronione jest stosowanie dopingu zgodnie z przepisami polskich związków sportowych.
Pozostałe sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą według regulaminów
technicznych dyscyplin rozgrywanych w ramach AMM.
Regulamin AMM zatwierdza Zarząd AZS Kraków.
Do interpretacji niniejszego regulaminu oraz regulaminów technicznych dyscyplin rozgrywanych
w ramach AMM upoważniony jest Zarząd AZS Kraków oraz działająca w jego imieniu Komisja AZS
Kraków ds. AMM.

Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021
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REGULAMINY TECHNICZNE:
BADMINTON KOBIET+MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w formie dwóch turniejów.
2. Zawody rozgrywane są w pięciu grach:
 gra pojedyncza kobiet,
 gra pojedyncza mężczyzn,
 gra podwójna kobiet,
 gra podwójna mężczyzn,
 gra mieszana.
3. Każdy uczestnik ma prawo gry w dwóch dowolnych grach.
4. System
rozgrywek
uzależniony
jest
od
ilości
zgłoszeń.
Przy
liczbie
mniejszej
od 16 w grach pojedynczych i mniejszej niż 8 w grach podwójnych obowiązuje system grupowopucharowy, powyżej ww. limitów – system pucharowy.
5. Przy dużej ilości uczestników dopuszcza się przeprowadzenie turnieju eliminacyjnego.
6. Rozstawienie zawodników odbywa się na podstawie aktualnej listy klasyfikacyjnej PZBad.
Przy rozstawieniu bierze się pod uwagę w pierwszej kolejności przynależność do barw danej uczelni.
II.

Punktacja
1. Dla wyłonienia kolejności drużynowej na podstawie wyników uzyskanych przez zawodników danego
klubu uczelnianego, startujących we wszystkich rodzajach gier wymienionych w regulaminie, sumuje
się indywidualne wyniki uzyskane przez zawodników w grach pojedynczych i podwójnych.
2. Do punktacji drużynowej brane są wyłącznie wyniki uzyskane przez kluby uczelniane, które
do rozgrywek zgłosiły minimum trzy osoby.
3. Do punktacji zalicza się:
 cztery najlepsze rezultaty uzyskane przez zawodniczki i zawodników w grach pojedynczych
 dwa najlepsze rezultaty uzyskane przez zawodniczki i zawodników w grach podwójnych
4. Punktacja drużynowa prowadzona jest wspólnie dla kobiet i mężczyzn.
5. Skład osobowy reprezentacji klubu uczelnianego AZS uwzględnianego w punktacji drużynowej
w skrajnych przypadkach może składać się z samych zawodniczek lub zawodników, przy zachowaniu
minimalnej liczby 3 osób zgłoszonych do rozgrywek.
6. Punkty za miejsca w grach pojedynczych.
l.p. miejsce
punkty
1
1
14
2
2
10
3
3
8
4
4
6
5
5-8
4
6
9-16
2
7
pozostałe
1
7. Punkty za miejsca w grach podwójnych.
l.p. miejsce
1
1
2
2
3
3-4
4
5-8
5
pozostałe

punkty
10
8
6
4
2

8. W związku z różnicą punktów zaliczanych w grach pojedynczych za miejsca 3-4 przewiduje się
rozgrywanie dodatkowego meczu o te miejsca.
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9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwa lub więcej klubów,
o wyższej pozycji w punktacji drużynowej decyduje większa liczba najwyżej punktowanych miejsc
zajętych przez zawodników danego Klubu (1, 2 itd.)

BIEGI PRZEŁAJOWE KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie trzech rzutów:
a. I rzut - biegi indywidualne
Kobiety
- 1000 m, 2000 m
Mężczyźni
- 2000 m, 3000 m
b. II rzut – biegi indywidualne
Kobiety
- 2000 m, 4000 m
Mężczyźni
- 3000 m, 6000 m
c. III rzut – biegi sztafetowe w ramach Biegu Kościuszkowskiego organizowanego przez
Politechnikę Krakowską
Kobiety – 4 x 1 okrążenie Rynku Głównego,
Mężczyźni – 5 odcinków na trasie: Politechnika – Kopiec Kościuszki.
2. W każdym rzucie zawodniczka/zawodnik może wystartować jeden raz.
3. W konkurencjach indywidualnych klub może być reprezentowany przez 10 zawodniczek/zawodników,
a w biegach sztafetowych przez 2 zespoły.
4. Dana Uczelnia zostanie sklasyfikowana, jeżeli w danym rzucie co najmniej dwóch jej reprezentantów w
konkurencji kobiet i w konkurencji mężczyzn ukończy zawody.
5. Do punktacji drużynowej liczy się 6 najlepszych zawodniczek/zawodników z danego klubu a w
sztafetach po dwie najlepsze sztafety.
6. Kolejność poszczególnych rzutów może ulec zmianie – wynikającej z warunków atmosferycznych oraz
imprez wyższej kategorii.
II.

Punktacja
1. Punktacja konkurencji indywidualnych w I i III rzucie:
I m
-nx6+3
II m
-nx6+1
III m
-nx6-1
IV m
-nx6-3
V m
- n x 6 - 4 itd.
2. Sztafety Kobiet w II rzucie punktowane będą wg zasady:
Im
-nx4+3x2
II m
-nx4+1x2
III m
-nx4–1x2
IV m
-nx4–3x2
Vm
-nx4–4x2
3. Sztafety Mężczyzn w II rzucie punktowane będą wg zasady:
Im
-nx5+3x2
II m
-nx5+1x2
III m
-nx5–1x2
IV m
-nx5–3x2
Vm
- n x 5 – 4 x 2 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych uczelni

BRYDŻ KOBIET+MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w formie trzech turniejów.
2. Zawody rozgrywane są w formie następujących turniejów:
Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021
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3.
4.
5.
6.

II.

REGULAMIN AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI

- turniej teamów,
- turniej par,
- turniej indywidualny.
Każdy uczestnik ma prawo gry w każdym z rozgrywanych turniejów (z zastrzeżeniem, że turniej
indywidualny zostanie rozegrany równolegle do finału turnieju teamów)
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszeń.
Podczas turniejów dopuszczalne jest uczestnictwo par oraz teamów złożonych z reprezentantów
różnych uczelni.
Podczas rozgrywek obowiązują Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Polityka Systemowa PZBS,
Regulamin Zawodów PZBS oraz pokrewne regulacje.

Punktacja
1. Klasyfikacja indywidualna zostaje naliczona jako suma punktów długofalowych (PDF) naliczanych
indywidualne w każdym z turniejów zgodnie z następującą tabelą:
L.P.

MIEJSCE

T. TEAMÓW

T. PAR

T. INDYWIDUALNY

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5-8
9-16
pozostałe

48
40
32
24
12
8
1

44
36
28
20
12
8
1

11
9
7
5
3
2
1

2. Kolejność drużynowa wyłaniana jest na podstawie wyników uzyskanych przez zawodników danego
klubu uczelnianego, startujących w przynajmniej jednym z turniejów.
3. Do punktacji drużynowej brane są wyłącznie wyniki uzyskane przez kluby uczelniane, które do
rozgrywek zgłosiły minimum dwie osoby.
4. Do punktacji drużynowej zalicza się suma PDF 4 najwyżej sklasyfikowanych zawodników klubu w
każdym z turniejów.
5. Punktacja drużynowa prowadzona jest wspólnie dla kobiet i mężczyzn.
6. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwa lub więcej klubów, o wyższej pozycji w
punktacji drużynowej decyduje większa liczba najwyżej punktowanych miejsc zajętych przez
zawodników danego klubu (1,2 itd. kolejno w turnieju: teamów, par, indywidualnym).

ERGOMETR WIOŚLARSKI KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

II.

9

System rozgrywek
Zawody zostaną przeprowadzone w formie dwóch rzutów.
Zawody rozegrane będą na ergometrach typu „Concept 2” z oprzyrządowaniem komputerowym,
na dystansie 1000 metrów.
Czas uzyskany przez zawodnika, który wskaże komputer po przejechaniu 1000 metrów jest czasem
oficjalnym.
W każdym rzucie zawodniczka/zawodnik może wystartować jeden raz.
Kolejność startu poszczególnych grup: kobiety „KL”, mężczyźni „ML”, kobiety „KA”, mężczyźni „MA”.
Kolejność startu poszczególnych zawodników w grupach ustalana jest wg czasów podanych
w zgłoszeniu.
Zwycięzcą zostaje ten zawodnik, który uzyska najlepszy czas przejazdu spośród wszystkich uczestników
zawodów w swojej kategorii wagowej. W przypadku jednakowych czasów odbywa się dogrywka
na dystansie 500 metrów (dotyczy zainteresowanych).

Podział na kategorie wagowe
1. W zawodach Akademickich Mistrzostw Małopolski w ergometrze wioślarskim obowiązują następujące
kategorie wagowe:
Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021
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a. Lekka: kobiety do 61,5 kg (KL), mężczyźni do 75 kg (ML),
b. Normalna: kobiety powyżej 61,5 kg (KA), mężczyźni powyżej 75 kg (MA).
III.
1.

2.
3.
4.
5.

IV.
1.
2.
3.
4.

Punktacja
Zawodnicy zdobywają punkty do klasyfikacji drużynowej wg zasady:
Im
-n+3
II m - n + 1
III m - n – 1
IV m - n – 3
V m - n – 4 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych zawodników w najliczniejszej kategorii.
Do klasyfikacji drużynowej kobiet i mężczyzn liczonych osobno wlicza się po cztery najlepsze wyniki
kobiet i sześć najlepszych wyników mężczyzn, bez względu na kategorię wagową.
Dana Uczelnia zostanie sklasyfikowana, jeżeli w danym rzucie co najmniej dwóch jej reprezentantów
osobno dla kobiet i mężczyzn ukończy zawody bez względu na kategorię wagową.
Zwycięzcą zostaje ta drużyna, która zgromadzi największą liczbę punktów.
W przypadku równej ilości punktów w punktacji drużynowej o kolejności decyduje większa ilość miejsc
pierwszych, drugich, trzecich itd.
Postanowienia dodatkowe
Wybór przesłony powietrza i przekładni jest dowolny. Ustawienie może być dokonane przez zawodnika
przed startem wyścigu.
W przypadku awarii sprzętu zawodnik ma prawo powtórzenia biegu.
Czas wyścigu każdego zawodnika jest zapisywany w protokole przez wyznaczonych sędziów,
a formularz po biegu musi być podpisany przez zawodnika.
Rozgrzewka jest przewidziana na dodatkowych ergometrach.

FUTSAL KOBIET
I.

System rozgrywek
a. Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z udt. V regulaminu ogólnego AMM.
b. Zawody rozgrywane są w hali o wymiarach zatwierdzonych przez Komisję AZS Kraków ds. AMM.
c. Czas gry wynosi 2 x 12 minut efektywnej gry.
d. Rzut karny przedłużony występuje po czwartym faulu danej drużyny.
e. Zawodniczka po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie
odsunięty od najbliższego meczu.

II.

Punktacja
1. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:
 za zwycięstwo – 3 punkty
 za remis – 1 punkt
 za przegraną – 0 punktów
2. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje:
 bilans punktów z bezpośrednich spotkań,
 różnica bramek z bezpośrednich spotkań,
 większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,
 różnica bramek ze wszystkich spotkań,
 w przypadku braku rozstrzygnięcia zespoły zostaną skalsyfikowane ex aequo.

III.

Uwagi końcowe
1. Obowiązują przepisy FIFA odnośnie gry w Futsal z wyjątkiem czasu gry oraz fauli kumulowanych.

Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021
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FUTSAL MĘŻCZYZN
I.
1.

2.
3.
4.
5.

II.

III.

System rozgrywek
Komisja ds. AMM po dokonaniu zgłoszeń przez Kluby Uczelniane ustali formułę rozgrywek przy
założeniu
f. I runda - 4 najlepsze zespoły z poprzedniego sezonu zostaną przydzielone do 2-ch grup wg
zasady:
Grupa „A” – zespoły zajmujące w poprzednim sezonie – 1 i 4 miejsce
Grupa „B” – zespoły zajmujące w poprzednim sezonie – 2 i 3 miejsce
Pozostałe zespoły zostaną przydzielone do koszyków po cztery na podstawie poprzedniego sezonu
- I koszyk zespoły z pozycji 5 – 8 w poprzednim sezonie
- II koszyk zespoły z pozycji 9 – 12 w poprzednim sezonie
g. II runda – zespoły z miejsc 1 i 2 w każdej grupie grają:
A1 – B2 – gdzie zespół A1 jest gospodarzem spotkania,
A2 – B1 – gdzie zespół B1 jest gospodarzem spotkania
Zwycięzcy w/w spotkań grają o I miejsce w AMM - gospodarz spotkania zw. A1 – B2
Przegrani w/w spotkań grają o II miejsce w AMM – gospodarz spotkania przeg. A2 – B1
Zespoły z miejsc 3 i 4, 5 i 6, itd. Grają jak w/w.
Zawody rozgrywane są w hali o wymiarach zatwierdzonych przez Komisję AZS Kraków ds. AMM.
Czas gry wynosi 2 x 15 minut efektywnej gry.
Rzut karny przedłużony występuje po piątym faulu danej drużyny.
Zawodnik po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie odsunięty
od najbliższego meczu. Kartki otrzymane w eliminacjach są uwzględniane w fazie finałowej

Punktacja
1. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:
 za zwycięstwo – 3 punkty
 za remis – 1 punkt
 za przegraną – 0 punktów
2. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje:
 bilans punktów z bezpośrednich spotkań,
 różnica bramek z bezpośrednich spotkań,
 większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,
 różnica bramek ze wszystkich spotkań,
 rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.
Uwagi końcowe
1. Obowiązują przepisy FIFA odnośnie gry w Futsal z wyjątkiem czasu gry oraz fauli kumulowanych.

JUDO MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie dwóch rzutów.
2. Kategorie wagowe:
 do 60 kg,
 do 66 kg,
 do 73 kg,
 do 81 kg,
 do 90 kg,
 do 100 kg,
 powyżej 100 kg.
3. Czas trwania walki 5 min.
4. Zgodnie z regulaminem PZJ sędzia główny zawodów, po wadze zawodników ustala system walk
w poszczególnych kategoriach.

11

Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021

REGULAMIN AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI

2020/2021

II.

Uczestnictwo
1. Do każdego rzutu można zgłosić 14 zawodników z dowolnym ich rozstawieniem do kategorii wagowej.
2. Do zawodów dopuszcza się zawodników posiadających co najmniej 4 kyu.

III.

Punktacja
1. Suma punktów uzyskanych przez zawodników w dwóch rzutach daje kolejność do klasyfikacji AMM.
2. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów, o wyższym miejscu
w punktacji decyduje ilość lepszych lokat z obydwu rzutów.
3. Zawodnik, który nie wygra żadnej walki, nie otrzymuje punktów.
4. Dana Uczelnia zostanie sklasyfikowana, jeżeli w danym rzucie co najmniej dwóch jej reprezentantów
ukończy zawody bez względu na kategorię wagową.

KOLARSTWO GÓRSKIE KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie dwóch rzutów.
2. Wyścig na czas, rozgrywany na dystansie zgodnie z normami czasowymi:
kobiety - 1.00 godz.
mężczyźni - 1.15 godz.
3. Dystanse:
kobiety - 3 okrążenia
mężczyźni - 5 okrążeń
4. Długość okrążenia wynosi ok. 3,5 km
5. Ustawienie na starcie wg zasady:
1 rząd – pierwszy zawodnik z danej Uczelni
2 rząd – drugi zawodnik z danej Uczelni itd.
II.

Uczestnictwo
1. Klub Uczelniany ma prawo zgłosić do zawodów 4 zawodniczki oraz 8 zawodników.

III.

Punktacja
1. Punktacja drużynowa jest prowadzona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. Do punktacji zaliczone zostaną
wyniki 2 kobiet i 3 mężczyzn z poszczególnych Klubów. Zasady punktacji:
Kobiety:
Im-nx2+3
II m - n x 2 + 1
III m - n x 2 – 1
IV m - n x 2 – 3
V m - n x 2 – 4 itd.
Mężczyźni:
Im-nx3+3
II m - n x 3 + 1
III m - n x 3 – 1
IV m - n x 3 – 3
V m - n x 3 – 4 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych Uczelni.
2. Suma punktów, liczona oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, daje kolejność do klasyfikacji AMM.
3. Dana Uczelnia zostanie sklasyfikowana, jeżeli w danym rzucie co najmniej dwóch jej reprezentantów
ukończy zawody.
4. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów, o wyższym miejscu
w punktacji decyduje ilość lepszych lokat indywidualnych.

IV.

Uwagi końcowe
1. Zawodnicy uczestniczą w imprezie zgodnie z przepisami PZKol.
2. Każdy zawodnik na starcie musi obowiązkowo posiadać kask.
Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021
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3. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody i obrażenia, którym uległ zawodnik
podczas trwania zawodów, a które wynikają z przeprowadzenia wyścigu (paragraf 1.6 regulaminu
kolarstwa górskiego PZKol).
4. Pomoc techniczna może być udzielana zawodnikom na całej trasie wyścigu.
5. Zawodnik nie może przeszkadzać innym zawodnikom w poruszaniu się na trasie.
6. W przypadku nieprzestrzegania przez uczestnika imprezy niniejszych przepisów i regulaminu PZKol,
Komisja Sędziowska może zastosować następujące kary:
a. upomnienie,
b. dyskwalifikacja.

KOSZYKÓWKA KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Mecze składają się z czterech kwart po 10 minut, każda wg przepisów PZKosz.
2. Rozgrywki przeprowadzone zostaną zgodnie z pkt. V regulaminu ogólnego AMM.
II.

Uczestnictwo
1. Klub Uczelniany ma prawo zgłosić do rozgrywek po jednym zespole kobiet i mężczyzn.

LEKKA ATLETYKA KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Zawody zostaną rozegrane w formie dwóch rzutów.
2. Zawody zostaną przeprowadzone w konkurencjach:
Kobiety:
 100 m,
 200 m,
 400 m,
 800 m,
 1500 m,
 4 x 100 m,
 skok w dal,
 skok wzwyż,
 pchnięcie kulą,
 rzut dyskiem,
 rzut oszczepem
Mężczyźni:
 100 m,
 200 m,
 400 m,
 800 m,
 1500 m,
 3000 m,
 4 x 100 m,
 skok w dal,
 skok wzwyż,
 trójskok,
 pchnięcie kulą,
 rzut dyskiem,
 rzut oszczepem
3. W konkurencjach technicznych (poza skokiem wzwyż), zawodniczki/zawodnicy mają po cztery próby
(bez finału).
4. Pół godziny przed rozpoczęciem zawodów odbędzie się losowanie torów w biegach krótkich.

13

Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021

REGULAMIN AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI
II.
1.
III.
1.
2.
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4.
5.
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Uczestnictwo
Zawodniczka/zawodnik w I i II rzucie może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych
i sztafecie.
Punktacja
W każdej konkurencji punktowane będą starty dwóch najlepszych zawodniczek/zawodników z danej
uczelni.
Punkty w poszczególnych konkurencjach przydzielane są wg zasady:
Im
-nx2+3
II m - n x 2 + 1
III m - n x 2 – 1
IV m - n x 2 – 3
V m - n x 2 – 4 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych uczelni
Sztafety punktowane będą podwójnie.
Suma punktów, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, w obu rzutach daje kolejność do klasyfikacji AMM.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów
o wyższym miejscu w punktacji decyduje ilość lepszych lokat indywidualnych z dwóch rzutów.

NARCIARSTWO ALPEJSKIE KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Zawody przeprowadzone zostaną w formie dwóch rzutów.
2. Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach slalom gigant i slalom.
I rzut: slalom gigant
II rzut: slalom
3. Z uwagi na warunki atmosferyczne Organizator ma prawo do zmiany konkurencji.
4. W przypadku złych warunków atmosferycznych zawody danego rzutu zostają odwołane i nie zostaną
rozegrane w innym terminie.
II.

Uczestnictwo
1. Klub Uczelniany może zgłosić do zawodów w danym rzucie maksymalnie 10 zawodniczek i 10
zawodników.
2. Klub Uczelniany ponosi koszty noclegów, przejazdów i wyciągów.

III.

Punktacja
W każdej konkurencji punktowane będą starty trzech najlepszych zawodniczek/zawodników z danej
Uczelni
Punkty w poszczególnych konkurencjach przydzielane są wg zasady:
Im
-n+1
II m
-n–1
III m
- n – 2 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych zawodników do konkurencji.
Dana uczelnia zostanie sklasyfikowana jeżeli co najmniej dwóch jej reprezentantów ukończy daną
konkurencję.
Suma punktów, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, uzyskanych w obu konkurencjach daje kolejność
do klasyfikacji AMM.
W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów o wyższym miejscu
w punktacji decyduje ilość lepszych lokat indywidualnych w dwóch konkurencjach.

1.
2.

3.
4.
5.

PIŁKA NOŻNA MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w rundzie wiosennej każdego z sezonów zgodnie z ust. V
regulaminu ogólnego AMM.
Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021
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2. Czas gry: 2 x 40 min. + 10 min. przerwy.
3. W czasie meczu każda drużyna może wymienić 4 zawodników w polu i bramkarza.
II.

Punktacja
1. O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:
 za zwycięstwo – 3 pkt.,
 za remis – 1 pkt.,
 za przegraną – 0 pkt.
2. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów,
o kolejności decyduje:
 bilans punktów z bezpośrednich spotkań,
 różnica bramek z bezpośrednich spotkań,
 większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,
 różnica bramek ze wszystkich spotkań,
 dogrywka w wymiarze 2 x 5 minut,
 rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

III.

Uwagi końcowe
1. Zawodnik, który otrzyma 2 żółte kartki lub 1 czerwoną zostaje automatycznie odsunięty od jednego
najbliższego meczu.
2. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach piszczeli.
3. Spotkania prowadzi dwóch sędziów powołanych przez KS MZPN.
4. Mecze rozgrywane są na boiskach o sztucznej nawierzchni zatwierdzonych przez Komisję AZS Kraków
ds. AMM.

PIŁKA RĘCZNA KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z ust. V regulaminu ogólnego AMM.
2. Czas gry: 2 x 25 min. + 5 min. przerwy.
II.

Uwagi końcowe
1. Punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem ZPRP.

PIŁKA SIATKOWA KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów.
2. Ewentualny trzeci set rozgrywany jest jako tie-break.
3. Rozgrywki przeprowadzone zostaną zgodnie z ust. V regulaminu ogólnego AMM.
II.

Uczestnictwo
1. Klub Uczelniany ma prawo zgłosić do rozgrywek po jednym zespole kobiet i mężczyzn.

PŁYWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną w formie dwóch rzutów.
2. Konkurencje w I i II rzucie:
Kobiety
Mężczyźni
50 m st. dowolnym
50 m st. dowolnym
50 m st. klasycznym
50 m st. klasycznym
50 m st. motylkowym
50 m st. motylkowym
15
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50 m st. grzbietowym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
4 x 50 m st. dowolnym (w I rzucie)
4 x 50 m st. zmiennym (w II rzucie)
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100 m st. grzbietowym
100 m st. dowolnym
100 m st. klasycznym
4 x 50 m st. dowolnym (w I rzucie)
4 x 50 m st. zmiennym (w II rzucie)

II.

Uczestnictwo
1. Zawodniczka/zawodnik w I i II rzucie może startować w dwóch konkurencjach indywidualnych
i sztafecie.

III.

Punktacja
1. W każdej konkurencji punktowanych będzie po 2 zawodniczki i 2 zawodników z danej uczelni
wg zasady:
Im
-nx2+3
II m - n x 2 + 1
III m - n x 2 - 1
IV m - n x 2 - 3
V m - n x 2 - 4 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych uczelni
2. Sztafety punktowane będą podwójnie (jak konkurencje indywidualne x 2).
3. Suma punktów, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn w obu rzutach, daje kolejność do klasyfikacji AMM.
4. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów
o wyższym miejscu w punktacji decyduje ilość lepszych lokat indywidualnych z dwóch rzutów.
5. Dana Uczelnia zostanie sklasyfikowana, jeżeli w danym rzucie co najmniej dwóch jej reprezentantów
ukończy zawody.

SIATKÓWKA PLAŻOWA KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Mecze zostaną rozegrane systemem brazylijskim (jeden set do 21 pkt.).
2. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami P.S.P. – PZPS
II.

Uczestnictwo
1. Klub Uczelniany do rozgrywek może zgłosić po trzy zespoły kobiet i mężczyzn.
2. Zabroniona jest wymiana zawodników/czek między poszczególnymi zespołami danej Uczelni.

III.

Punktacja
1. Punkty przydzielane są wg zasady:
Im
-nx3+3
II m - n x 3 + 1
III m - n x 3 – 1
IV m - n x 3 – 3
V m - n x 3 – 4 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych uczelni
2. Dana Uczelnia zostanie sklasyfikowana, jeżeli w zawodach zostaną sklasyfikowane co najmniej dwa
zespoły w kategorii kobiet i mężczyzn.
3. Suma punktów uzyskana przez daną uczelnię daje kolejność do klasyfikacji AMM.
4. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów tej samej ilości punktów o wyższym miejscu
w punktacji decydują lepsze lokaty w turnieju.

SNOWBOARD KOBIET I MĘŻCZYZN
Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021
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I.
System rozgrywek
1. Zawody przeprowadzone zostaną w formie dwóch rzutów.
2. Zawody zostaną rozegrane w konkurencjach slalom gigant i slalom.
I rzut: slalom gigant
II rzut: slalom
3. Z uwagi na warunki atmosferyczne Organizator ma prawo do zmiany konkurencji.
4. W przypadku złych warunków atmosferycznych zawody danego rzutu zostają odwołane i nie zostaną
rozegrane w innym terminie.
II.

Uczestnictwo
1. Klub Uczelniany może zgłosić do zawodów w danym dniu 10 zawodniczek i 10 zawodników.
2. Klub Uczelniany ponosi koszty noclegów, przejazdów i wyciągów.

III.

Punktacja
1. W każdej konkurencji punktowane będą starty trzech najlepszych zawodniczek/zawodników z danej
uczelni.
2. Punkty w poszczególnych konkurencjach przydzielane są wg zasady:
Im
-n+1
II m - n – 1
III m - n – 2 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych zawodników do danej konkurencji.
3. Dana uczelnia zostanie sklasyfikowana w AMM, jeżeli co najmniej dwóch jej reprezentantów ukończy
minimum jedną konkurencję.
4. Suma punktów, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, uzyskanych w obu konkurencjach daje kolejność do
klasyfikacji AMM.
5. W przypadku uzyskania tej samej ilości punktów przez dwa lub więcej zespołów, o wyższym miejscu
w klasyfikacji decyduje ilość lepszych lokat indywidualnych z obu konkurencji.

TENIS KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Zawody zostaną przeprowadzone systemem ustalonym przez Komisję AZS Kraków ds. AMM
w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
2. Program meczu obejmuje 3 gry wg następującego schematu:
1. gra podwójna,
2. pierwsze rakiety,
3. drugie rakiety.
3. Mecz jest zakończony w momencie uzyskania przez drużynę dwóch zwycięstw.
4. Każda gra rozgrywana jest do dwóch wygranych setów, przy czym trzeci, decydujący set, gra się
tzw. przedłużonym tie-breakiem.
5. Kolejność ustawienia zawodników podana przez trenera/kierownika drużyny w trakcie weryfikacji
decyduje o kolejności ustawienia rakiet w każdym meczu, np. zawodnik umieszczony na liście pod
pozycją 3:
- może grać jako rakieta nr 2 przy absencji zawodnika z pozycji 1 lub 2,
- może grać jako rakieta nr 1 przy absencji zawodników z pozycji 1 i 2,
- może grać w grze podwójnej bez ograniczeń.
Uwaga ! Zawodnik rezerwowy może grać jako ostatnia rakieta.
II.
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Punktacja
1. Punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZT.
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TENIS STOŁOWY KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Rozgrywki przeprowadzone są w konkurencji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
2. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem "każdy z każdym", mecz i rewanż.
3. Program poszczególnych meczów obejmuje 10 gier wg następującego schematu:
1. A – X
2. B – Y
3. C – Z
4. DEBEL
5. B – X
6. A – Z
7. C – Y
8. B – Z
9. C – X
10. A – Y
II.

Uczestnictwo
1. Każdy Klub Uczelniany ma prawo zgłosić do rozgrywek po jednym zespole kobiet i mężczyzn.

III.

Punktacja
1. Punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZTS.

TRÓJBÓJ SIŁOWY KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
System rozgrywek
1. Zawody zostaną przeprowadzone w formie jednego rzutu.
2. Zawody przeprowadzane są w konkurencji indywidualnej i drużynowej.
3. Program zawodów obejmuje trzy konkurencje:
a. wyciskanie sztangi w leżeniu,
b. martwy ciąg,
c. przysiady ze sztangą.
4. Zawody rozgrywane są w następujących kategoriach wagowych: do 66 kg, do 74 kg, do 83 kg,
do 94 kg, do 105 kg, powyżej 105 kg.
Pozostałe zapisy zostaną po zatwierdzeniu podane do 31.12.2020 roku

WSPINACZKA SPORTOWA KOBIET I MĘŻCZYZN
I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Program i przepisy zawodów
Zawody przeprowadzone zostaną w formie dwóch rzutów.
Zawody przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
Zawody rozgrywane są w konkurencji buldering, jednego dnia.
Problem bulderowy nazywany później „problemem” jest to specjalnie skomponowany układ chwytów
wspinaczkowych przeznaczony do pokonania przez zawodnika/zawodniczkę. Wspinaczka rozpoczyna
się z oznaczonych chwytów i stopni. Za ukończenie problemu uznaje się utrzymanie oburącz
oznaczonego chwytu topowego przez minimum 3 sekundy.
Zawody składają się z rundy eliminacyjnej i finałowej.
Zawody rozgrywane są w formule flash.
Zawody powinny być rozgrywane na projektowanych w tym celu sztucznych ścianach wspinaczkowych.
Runda eliminacyjna:

Regulamin Akademickich Mistrzostw Małopolski 2020/2021

18

2020/2021

REGULAMIN AKADEMICKICH MISTRZOSTW MAŁOPOLSKI

a. Runda eliminacyjna obejmuje 15 problemów bulderowych w trzech stopniach trudności
(po pięć problemów na każdy stopień trudności) zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. Problemy
damskie i męskie mogą się pokrywać lub różnić tylko częściowo.
b. Runda eliminacyjna trwa 3 godziny i jest przeprowadzana równolegle dla zawodniczek
i zawodników.
c. Za ukończenie problemu na pierwszym poziomie trudności zawodnik/zawodniczka uzyskuje
1 punkt, za ukończenie problemu na drugim poziomie trudności zawodnik/zawodniczka
uzyskuje 2 punkty, za ukończenie problemu na trzecim poziomie trudności
zawodnik/zawodniczka uzyskuje 3 punkty (suma punktów za wszystkie problemy to 30).
d. W połowie problemu oznacza się chwyt bonusowy. Za utrzymanie chwytu bonusowego na
problemie na pierwszym poziomie trudności zawodnik/zawodniczka uzyskuje 1 punkt
bonusowy, za utrzymanie chwytu bonusowego na problemie na drugim poziomie trudności
zawodnik/zawodniczka uzyskuje 2 punkty bonusowe, za utrzymanie chwytu bonusowego na
problemie na trzecim poziomie trudności zawodnik/zawodniczka uzyskuje 3 punkty
bonusowe (suma punktów bonusowych za wszystkie problemy to 30).
e. Zawodnicy/zawodniczki klasyfikowani są po eliminacjach w pierwszym rzędzie uwzględniając
ich punkty za ukończenie problemów, natomiast przy remisie uwzględniane są również
punkty bonusowe.
9. Runda finałowa:
a. Do finału wchodzi 6 zawodników i 4 zawodniczki, którzy osiągnęli najlepszy wynik
w eliminacjach.
b. Runda finałowa składa się z 3 problemów oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
c. Runda finałowa trwa 1 godzinę i jest przeprowadzana równolegle dla zawodniczek
i zawodników.
d. W rundzie finałowej punktowany jest każdy kolejny utrzymany chwyt. Do punktacji liczy się
wynik uzyskany w najlepszej próbie na każdym problemie.
e. Za ukończenie problemu zawodnik/zawodniczka uzyskuje dodatkowe 3 punkty.
f. W przypadku remisu brane są pod uwagę wyniki eliminacji.
10. Wyniki:
a. Klasyfikacja zawodników powinna być podana do wiadomości publiczności i trenerów
bezpośrednio po opracowaniu wyników.
b. Końcowe wyniki zawodów powinny zawierać punktację finałową oraz eliminacyjną.
II.

Uczestnictwo
1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników i zawodniczek.
2. Warunkiem dopuszczenia reprezentacji danej uczelni do startu w zawodach jest stawienie się
na starcie co najmniej 2 zawodniczek i co najmniej 3 zawodników pozytywnie zweryfikowanych.

III.
1.
2.

Punktacja
W zawodach prowadzone są oddzielne klasyfikacje dla kobiet i mężczyzn.
Punkty w poszczególnych konkurencjach przydzielane są wg zasady:
Kobiety
Im-nx2+3
II m - n x 2 + 1
III m - n x 2 - 1
IV m - n x 2 - 3
V m - n x 2 - 4 itd

Mężczyźni
Im-nx3+3
II m - n x 3 + 1
III m - n x 3 - 1
IV m - n x 3 - 3
V m - n x 3 - 4 itd.
gdzie n – liczba zgłoszonych zawodniczek/zawodników.
3. Do punktacji drużynowej oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, zaliczane są punkty zdobyte przez
2 najlepsze zawodniczki i 3 najlepszych zawodników danej uczelni.
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