
Cleveland Golf 

Wednesday Selection 2016 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Cleveland Golf – Wednesday Selection 2016 jest oficjalną klasyfikacją graczy amatorów będących 

posiadaczami aktywnego hcp w danym roku obowiązywania Rankingu. 

2. Zawodnicy startujący w rozgrywkach Cleveland Golf – Wednesday Selection 2016 muszą 

odpowiadać statusowi golfisty amatora. 

3. W Rankingu są brane pod uwagę wyniki zawodników uzyskane podczas rozgrywek objętych 

klasyfikacją Cleveland Golf – Wednesday Selection 2016. 

4. Pozycja w Rankingu w danym sezonie jest określana za pomocą sumy punktów z 7 najlepszych 

wyników uzyskanych przez danego gracza w turniejach serii zasadniczej oraz punktów 

uzyskanych dodatkowo w turnieju zamykającym Cleveland Golf Trophy 2016, 23 października 

2016. 

5. Ostatni dzień rozgrywek: 19 października – Środa. Ostatni turniej zamyka serię rozgrywek i 

ostatecznie decyduje o łącznej klasyfikacji rozgrywek. W turnieju finałowym punkty liczone są 

podwójnie. Po rozgrywkach kolacja z ceremonią rozdania nagród. 

§2. Opłaty i Komitet Ligi 

1. Opłata za każdy turniej wynosi: 

 20 zł – członkowie Binowo Park 

 90 zł – członkowie BPGC z 9-dołkowego pola 

 110 pln – członkowie Amber Baltic GC, Modry Las GC i Pola Golfowego Zawarcie 

 120 pln – pozostali dorośli. 

Podczas finału 23.10.16 dodatkowo opłata cateringowa w wysokości 30 zł!  

2. Komitet Ligi w składzie: 

 Sławomir Piński - przewodniczący 

 Krzysztof Góra - sędzia 

 Kazimierz Mendak 

 Ela Górska 

 Maria Skowrońska 

jest jedynym organem uprawnionym do arbitrażu sporów oraz uwzględniania ewentualnych 

wniesionych skarg. 

§3. Rozgrywki 

1. Lista turniejów Cleveland Golf – Wednesday Selection 2016 jest ogłaszana przez Binowo Park 

Golf Club na stronie internetowej. Seria zasadnicza obejmuje wszystkie turnieje w Rankingu w 



dniach: 6.04, 13.04, 20.04, 27.04, 4.05, 11.05, 18.05, 25.05, 1.06, 8.06, 15.06, 22.06, 29.06, 7.09, 

14.09, 21.09, 28.09, 5.10, 12.10, 19.10, w sumie 20 rund. Turniej finałowy odbędzie się 23 

października. 

2. Do Rankingu zaliczane są wyniki brutto i netto turniejów rozgrywanych w formule otwartej na 

polu Binowo Park. Obowiązuje kategoria Strokeplay Brutto i Strokeplay Netto z pełnego HCP.  

3. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów wchodzących w skład Cleveland 

Golf – Wednesday Selection 2016. 

4. Limit HCP 36 – zawodnicy z wyższymi HCP grają z HCP gry = 36 

5. Tee – mężczyźni żółte; Tee - kobiety czerwone 

6. Flighty minimum 3 osobowe. Start od godz. 08: 00 – 17:00 – na zasadzie ogólnej dostępności 

miejsc. Konieczne jest zarejestrowanie się do turnieju przed jego rozpoczęciem w recepcji klubu, 

pobranie turniejowej karty wyników oraz wniesienie opłaty turniejowej. 

 

§4. Punktacja i nagrody 

1. Ranking jest prowadzony i aktualizowany według zasad określonych w niniejszym Regulaminie po 

każdym dniu turniejowym objętym klasyfikacją. Ranking po rozegraniu ostatniego turnieju 

Cleveland Golf – Wednesday Selection 2016 jest ostateczną listą rankingową za dany rok.  

2. Do rankingu zaliczane są wyłącznie wyniki brutto i netto turniejów za miejsca od 1 do 99. 

3. Liczbę startujących zawodników określa się na podstawie liczby zarejestrowanych do turnieju 

graczy, którzy odebrali turniejową kartę wyników i wnieśli opłatę turniejowa.  

4. W klasyfikacji obowiązuje zasada brutto przed netto. W przypadku zajęcia przez graczy pozycji ex-

equo w danym turnieju, otrzymują oni taką samą liczbę punktów, jaka przypada za zajęcie 

danego miejsca. 

5. Punkty w Klasyfikacji Głównej są przyznawane graczom za miejsca od 1 do 99 w danym turnieju i 

danej kategorii klasyfikacyjnej. 

6. Punktacja zależna jest od liczby startujących zawodników, gdzie ostatni zawodnik z najgorszym 

wynikiem otrzymuje 1 pkt., następny 2 pkt. itd. Punktacja dla Top 3 wynosi ilość punktów "plus": 

3 miejsce + 5 ; 

2 miejsce +10 ; 

1 miejsce +15 ; 

podczas każdego turnieju. 

7. Punktacja w finale Cleveland Golf – Wednesday Selection 2016;  23 października 2016 – liczona 

jest podwójnie. W przypadku remisu obowiązuje zasada „count back”. 

8. W przypadku remisu w końcowej klasyfikacji, o wyższym miejscu w lidze zdecyduje wyższe 

miejsce w turnieju finałowym. 

9. Nagrody: 

 W turniejach eliminacyjnych nagrodzeni zostaną zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii 

brutto i netto połączonej (piłeczki, rękawiczki, czapeczki) 



 W turnieju finałowym nagrodzeni zostaną zdobywcy pierwszych trzech miejsc w kategoriach 

brutto i netto. Nagrody – sprzęt golfowy marki Cleveland ufundowany przez firmę MMGOLF. 

 


