AKADEMICKI MISTRZOSTWA POLSKI W SZERMIERCE
(dyscyplina nie jest wliczana do punktacji generalnej AMP)
REGULAMIN TECHNICZNY
I. PROGRAM ZAWODÓW
1. Mistrzostwa przeprowadzane są oddzielnie dla kobiet i dla mężczyzn, w trzech broniach, w ramach
jednych zawodów.
2. System przeprowadzenia zawodów: formuła zawodów tożsama z formułą Mistrzostw Polski Seniorów
w poszczególnych broniach. Eliminacje grupowe + eliminacje bezpośrednie (system pucharowy,
przegrywający odpada).
II. UCZESTNICTWO
1. Uczelnia może zgłosić dowolna liczbę zawodników / zawodniczek oraz trzy osoby towarzyszące (trener,
kierownik, sędzia).
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu w zawodach jest przedstawienie Komisji Weryfikacyjnej
kompletu dokumentów zgodnie z pkt. III.3.3. Regulaminu Ogólnego AMP oraz obowiązkowo
przedstawienie Komisji Sędziowskiej indywidualnych badań lekarskich każdego zawodnika wykonanych
przez specjalistę medycyny sportowej lub lekarza posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sportowej.
III. PUNKTACJA
1. Przydzielanie punktów (wg zasady I miejsce n+1, II miejsce n-1, III miejsce n-2, itd. gdzie n oznacza
8 punktowanych miejsc, miejsca 9 – 16 punktowane są za udział – 1 pkt.).:
o 1 miejsce – 9 pkt.
o 2 miejsce – 7 pkt.
o 3 miejsca – 5,5 pkt.
o miejsca 5 ÷ 8 – 2,5 pkt.
o miejsca 9 ÷ 16 – 1 pkt.
2. Zawodnik może punktować tylko w jednej kategorii.
3. Wynikiem drużyny jest suma punktów zdobytych za miejsca (zgodnie z pkt. III.1) przez wszystkich
zawodników / zawodniczki reprezentujących daną uczelnię
4. W przypadku remisu o kolejności w klasyfikacji drużynowej decyduje większa liczba pierwszych miejsc,
następnie drugich, itd. w klasyfikacjach indywidualnych poszczególnych konkurencji .
5. Zespoły są klasyfikowane w punktacji drużynowej, jeżeli w Mistrzostwach wystartuje minimum
3 zawodników / zawodniczki z danej uczelni.
6. Do klasyfikacji drużynowej wliczane są wyniki tych konkurencji, w których wystartuje minimum
6 zawodniczek / zawodników.
IV. UWAGI KOŃCOWE
1. Rozstawienie zawodników / zawodniczek na podstawie list kwalifikacyjnych PZSzerm.
2. Medale za miejsca 1 - 3 w poszczególnych typach uczelni wręczane są pod warunkiem sklasyfikowania
w danej konkurencji co najmniej 6 zawodników / zawodniczek tego typu (po spełnieniu warunku
opisanego w punkcie VII 7.3. regulaminu ogólnego AMP).
3. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Szermierczego z uwzględnieniem
zapisów niniejszego regulaminu technicznego.

