KOSZYKÓWKA MĘŻCZYZN – Regulamin techniczny
I.

PROGRAM ZAWODÓW
1. Mistrzostwa przeprowadzane są systemem eliminacyjnym opartym na dwóch etapach:
1.1 I etap – półfinały rozgrywane w trzech strefach
a. Wprowadza się podział Polski na 3 strefy:
 Strefa A (województwa: dolnośląskie, lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i wielkopolskie)
 Strefa B (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie)
 Strefa C (województwa świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, opolskie i śląskie)
b. W każdej strefie prawo udziału ma 16 uczelni wyłonionych na podstawie siły rozgrywek regionalnych (lig międzyuczelnianych) według
poniższego zestawienia:

STREFA A
województwo

liczba uczelni
startujących
w LŚ 18/19

liczba zespołów
awansujących
do półfinału

STREFA B
województwo

dolnośląskie

6

3

lubelskie

7

3

kujawsko–pomorskie

4

2

łódzkie

3

2

lubuskie

0

0

mazowieckie

14

7

pomorskie

7

4

podlaskie

4

2

wielkopolskie

7

4

warmińsko-mazurskie

4

2

zachodniopomorskie

6

3
STREFA C
województwo

liczba uczelni liczba zespołów
startujących awansujących
w LŚ 18/19
do półfinału

liczba uczelni liczba zespołów
startujących awansujących
w LŚ 18/19
do półfinału

małopolskie

10

5

opolskie

3

2

podkarpackie

7

4

śląskie

6

3

świętokrzyskie

3

2

c.

Prawo zgłoszenia mają wszystkie uczelnie. Jeżeli liczba zgłoszonych drużyn przekroczy 16, prawo gry w pierwszej kolejności będą
miały zespoły mieszczące się w limicie dla danego środowiska, a w dalszej kolejności te, które mają wyższe miejsce w rankingu
dyscypliny: https://ampy.pl/files/docs1920/rankingi/1920_ranking_koszykowka_m.pdf
d.
Każde zawody półfinałowe rozgrywane są według schematu odpowiadającego liczbie zespołów uczestniczących zgodnie
z załącznikiem do Regulaminu Ogólnego AMP
e.
W przypadku gdy w danej grupie rywalizują dwie (lub więcej) drużyn z tego samego środowiska - pierwsze spotkania grupowe
rozgrywane są między nimi (przy większej liczbie - możliwie szybko).
1.3 III etap - finał ogólnopolski
a. do finału awansują zespoły w liczbie uzależnionej od liczby zespołów biorących udział w danym półfinale oraz od ogólnej liczby
zespołów uczestniczących we wszystkich rozgrywkach strefowych, wg wzoru*:

b.

gdzie:
A – liczba uczelni awansujących z danego półfinału do finału
WA – liczba uczelni startujących w danym półfinale (N)
N – suma uczelni startujących we wszystkich rozgrywkach półfinałowych: (WA1 + WA2 + WA3) Przy założeniu:
A ≥ 0,5 (zaokrąglamy w górę), A < 0,50 (zaokrąglamy w dół)
* Jeżeli reprezentacja gospodarza zawodów na podstawie zapisu punktu II.2.14.a Regulaminu Ogólnego AMP otrzymuje miejsce w
zawodach finałowych wtedy w powyższym wzorze liczbę 16 zastępuje liczba 15,
W przypadku gdy na podstawie powyższego wzoru awans zdobywa więcej niż zakładanych 16 (15) zespołów (w wyniku stosowanych
zaokrągleń miejsc po przecinku - współczynnika), jeśli:
− „współczynniki – miejsca po przecinku” są jednakowe, to w pierwszej kolejności awansują zespoły ze strefy której
reprezentacja w poprzednim roku zajęła wyższe miejsce w klasyfikacji końcowej rozgrywek danej dyscypliny.
− „współczynniki – miejsca po przecinku” są różne to w pierwszej kolejności awansują zespoły ze strefy
o najwyższym współczynniku.
W przypadku, gdy gospodarz nie startuje w finale, jego miejsce przypada najwyżej sklasyfikowanej w rankingu uczelni, która
w turnieju półfinałowym zajęła pierwsze nie dające awansu miejsce. Jeżeli najwyżej sklasyfikowana uczelnia nie wyraża chęci gry, to
prawo startu w finale uzyskują kolejne uczelnie z rankingu (w kolejności miejsc zajętych w turnieju półfinałowym).

c.

Rozgrywki finałowe prowadzone są według schematu odpowiadającego liczbie zespołów uczestniczących zgodnie z załącznikiem do
Regulaminu Ogólnego AMP.

II. UCZESTNICTWO
1. Do Mistrzostw od rozgrywek półfinałowych można zgłosić zespół składający się maksymalnie z 18. zawodników oraz dwóch osób
towarzyszących (kierownik i trener).
2. Skład zespołu zgłoszony do półfinałów obowiązuje do końca Mistrzostw i nie może być zmieniany ani uzupełniany.
3. W poszczególnych etapach rozgrywek (półfinał i finał) uczestniczy 12 spośród 18. zgłoszonych zawodników oraz dwie osoby towarzyszące
(kierownik i trener).
III. PRZEPISY GRY
1. Mecze na etapie rozgrywek półfinałów i finałów rozgrywane są w czasie 4 x 8 minut. Wyjątek stanowią mecze o medale, które trwają
4 x 10 min. Ewentualne dogrywki trwają po 5 min. (według przepisów PZKosz).
2. Obowiązuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZKosz.
IV. UWAGI KOŃCOWE
1. Zawodnik po otrzymaniu dwóch przewinień technicznych lub jednego dyskwalifikacyjnego zostaje automatycznie odsunięty od jednego
najbliższego meczu turnieju półfinałowego / finałowego. Kary za ww. przewinienia w półfinałach są uwzględniane w turnieju finałowym.
2. Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Koszykówki z uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu
technicznego.

