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Tenis – regulamin techniczny 

I. PROGRAM i SYSTEM ZAWODÓW 

1. Zawody zostaną rozegrane w formie dwóch turniejów indywidualnych (jesień / wiosna) 

2. Turnieje rozgrywane będą systemem pucharowym. 

3. Mecze (z półfinałami włącznie) rozgrywane będą do 2 wygranych setów od stanu 2:2. Trzeci set: tie – break 

(do 10). 

4. Finały rozgrywane będą do dwóch wygranych setów od stanu 0:0. Sety rozstrzygane będą zgodnie z 

przepisami PZT (tie – break – do 7) 

5. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń (więcej niż 32 osoby w turnieju) decyzję o sposobie rozgrywania 

zawodów, podejmie kierownik zawodów. 

II. UCZESTNICTWO 

1. Zgodnie z Regulaminem Ogólnym. 

2. Do turnieju każda Uczelnia może zgłosić dowolną liczbę zawodniczek / ków. 

III. PUNKTACJA 

1. Indywidualna. 

Miejsca: 

1. 20 pkt 

2. 16 pkt 

3. - 4. 12 pkt 

5. - 8. 8 pkt 

9. - 16. 6 pkt 

17. - 32. 4 pkt 

33 + 2 pkt 

 

               Zawodnicy, który nie odnieśli żadnego zwycięstwa otrzymują 1 punkt. 

 

2. Drużynowa: W punktacji drużynowej uwzględnione będą wyniki uzyskane przez trzy najlepsze zawodniczki / 

ków z danej Uczelni. 

IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Rozstawienie zawodników do pierwszej edycji odbędzie się na podstawie aktualnych list klasyfikacyjnych: 

WTA, ATP, PZT oraz ubiegłorocznej kolejności końcowej; rozstawienie do drugiej edycji odbywać się będzie 

wyłącznie na podstawie klasyfikacji końcowej z pierwszej edycji. 

2. Pozostali zawodnicy zostaną dolosowani przez Sędziego Głównego zawodów z zachowaniem zasady, że 

reprezentanci tej samej Uczelni nie powinni się spotkać w pierwszej rundzie turnieju. 
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3. Zawodnik, który został zgłoszony i rozlosowany, a nie stawił się na zawodach zostaje pozbawiony prawa startu 

w kolejnej edycji DLM w tenisie. 

4. Zawodnik, który nie rozpocznie rozgrzewki przez 10 minut od wywołania zostaje zdyskwalifikowany. 

5. Wpisowe do turnieju w wysokości 10 PLN (przeznaczone na zakup piłek) dokonuje każdy uczestnik przed 

rozpoczęciem pierwszej gry w sekretariacie zawodów (wraz z okazaniem ważnej legitymacji AZS). 

6. Sprawy sporne zostaną rozstrzygnięte przez Sędziego Głównego zawodów. 


