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ZASADY ROZSTAWIEŃ
PÓŁFINAŁY
System eliminacyjny dla dyscyplin rozgrywanych od poziomu lig środowiskowych
Rozstawieniu podlegają zespoły, które zajęły w bieżącym roku w rozgrywkach środowiskowych miejsca
1. i 2. wg następujących kryteriów:
• w pierwszej kolejności rozlosowywane są do grup zespoły z miejsc 1., a następnie z miejsc 2. w taki sposób aby
zespoły z tego samego środowiska trafiły do różnych grup.
• kolejne zespoły rozlosowywane są w taki sposób aby w jednej grupie znalazły się nie więcej niż dwie uczelnie
z danego środowiska, (trzy - w przypadku kiedy z danego środowiska awansują więcej niż cztery uczelnie).
System eliminacyjny dla dyscyplin rozgrywanych od poziomu półfinałów
Rozstawieniu podlegają zespoły, które w ubiegłym roku zajęły w rozgrywkach finałowych miejsca 1-12. Zespoły te będą
rozlosowane na pierwszych / drugich miejscach w grupach eliminacyjnych kolejno wg zajętych miejsc: 1-4, 5-8, 9-12.
Kolejne zespoły rozlosowywane będą w taki sposób aby w jednej grupie nie znalazły się więcej niż dwie uczelnie z danego
środowiska, (trzy - w przypadku kiedy z danego środowiska zgłoszą się więcej niż cztery uczelnie).

FINAŁY
Uczelnie uczestniczące w finałach Akademickich Mistrzostw Polski zostaną przypisane do czterech koszyków, z których
nastąpi rozlosowanie do poszczególnych grup.
Koszyki zostaną utworzone według rankingu sportowego uczelni w danej dyscyplinie wg zasady: cztery najwyżej
sklasyfikowane zespoły tworzą 1. koszyk, cztery kolejne 2. itd. Zespół (zespoły), który nie jest uwzględniony w rankingu
znajdzie się w 4. koszyku.
Do rankingu danej uczelni wliczane są punkty uzyskane w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski w danej
dyscyplinie w ostatnich trzech latach. Dodatkowo za miejsca 1-4 w każdym półfinale w roku rozgrywania mistrzostw
zostaną przyznane punkty: za pierwsze miejsce 20, za drugie 15, za trzecie 10, a za czwarte 5. Uczelnia, która jest
gospodarzem finałów nie otrzymuje dodatkowych punktów.
Po losowaniu w każdej grupie znajdować się będzie po jednym zespole z 1, 2, 3 i 4 koszyka. Nie ma znaczenia strefa
z której awansowały poszczególne zespoły.
W przypadku gdy dwie lub więcej uczelni ma tyle samo punktów w rankingu to o kolejności rozstawienia decyduje większa
liczba pierwszych miejsc spośród wyników branych pod uwagę. W przypadku braku rozstrzygnięcia w dalszej kolejności
decyduje większa liczba drugich miejsc, następnie trzecich, itd. Jeśli wszystkie wyniki tych uczelni w ciągu trzech lat
i z półfinału w danym roku są identyczne to o wyższym miejscu decyduje pozycja uczelni w klasyfikacji generalnej AMP
z roku ubiegłego.
Zasady te obowiązują w finałach Badmintona, Futsalu kobiet, Futsalu mężczyzn, Koszykówki kobiet, Koszykówki mężczyzn,
Piłki Ręcznej kobiet, Piłki Ręcznej mężczyzn, Piłki Siatkowej kobiet, Piłki Siatkowej mężczyzn, Piłki Nożnej, Tenisa kobiet,
Tenisa mężczyzn, Tenisa Stołowego kobiet, Tenisa Stołowego mężczyzn.

