Zasady rywalizacji w turniejach regionalnych AMPDO
1. Do udziału w turnieju może zgłosić się 12 zespołów.
2. Losowanie grup odbywa się w dzień turnieju.
3. O miejscu w grupie decyduje kolejno: (1) liczba zwycięstw, (2) łączna liczba małych punktów
ze wszystkich debat, (3) łączna liczba punktów drużynowych ze wszystkich debat, (4)
dogrywka w formie debaty 1v1.
4. W przypadku wykorzystania wszystkich miejsc:
a. W turnieju rywalizuje 12 zespołów (4 grupy po 3 drużyny).
b. Do półfinałów awansują zwycięzcy grup (4 drużyny).
c. Rywalizacja w grupach odbywa się systemem „każdy z każdym”.
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5. W przypadku liczby zgłoszeń mniejszej niż zakładana:
a. Organizator dostosowuje rywalizację w fazie grupowej do rywalizacji w grupach 2, 3
lub 4 drużynowych.
b. Do półfinałów awansują zwycięzcy grup i najlepsza(e) drużyna(y) z miejsc drugich
6. Drużyny, które awansują do półfinałów, mają zapewniony start w turnieju głównym AMPDO.
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Zasady rywalizacji w eliminacjach centralnych AMPDO
1.

Do udziału w turnieju mogą zgłosić się 24 zespoły.

2. Losowanie grup odbywa się w dzień turnieju.
3. O miejscu w grupie decyduje kolejno: (1) liczba zwycięstw, (2) łączna liczba małych punktów
ze wszystkich debat, (3) łączna liczba punktów drużynowych ze wszystkich debat, (4)
dogrywka w formie debaty 1v1.
4. Do turnieju głównego awansują zwycięzcy każdej grupy.
5. W przypadku liczby zespołów mniejszej niż założona Organizator zapewnia sobie prawo do
modyfikacji zasad awansu, o czym poinformuje uczestników.

Zasady rywalizacji w turnieju głównym AMPDO
1. W turnieju głównym zmierzy się 16 drużyn wyłonionych w turniejach lokalnych i 8 z
eliminacji centralnych.
2. Drużyny rywalizują w 8 grupach po 3 zespoły. Do fazy pucharowej awansują 2 najlepsze
zespoły z każdej grupy.
3. W fazie pucharowej zespoły zmierzą się w 1/8 finału, ćwierćfinale, półfinale i finale. Do
następnej rundy zawsze awansuje lepsza drużyna.
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