
TURNIEJE CZWARTKOWE  
REGULAMIN 

 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Turnieje czwartkowe rozgrywane są na Akademii A&A Arkadia w Pabianicach w 
systemie Ligi Koszykowej z uwzględnieniem HCP zawodników.  
 
2. Edycja Wiosna 2019 będzie trwała od 4.04.2019 do 11.07.2019.  
 
3. Każda edycja zaliczana jest do rankingu A&A.  
 
4. Gra odbywa się we flightach wyznaczonych przez komitet turnieju.  
 
5. Zawodnicy startujący w turnieju po raz pierwszy zaczynają grę z HCP PZG. Jeśli 
nie mają HCP PZG, z HCP klubowego. Jeśli nie mają obu, z HCP równym 40.  
 
6. Zmiana HCP po każdym kolejnym turnieju będzie obliczana i zamieszczana na 
stronie klubowej.  
 
7. W przypadku, kiedy dwie lub więcej osób będzie miało taki sam wynik, o kolejności 
zadecyduje niższy HCP sprzed rozgrywanej rundy. W innym przypadku miejsca będą 
przyznawane ex aequo.  
 
8. Wyniki są zapisywane na kartach wyników dostarczonych przez organizatora.  
 
9. Turniej jest rozgrywany w każdy czwartek. Puszczanie flightów następuje w 
godzinach 16:00-18:00. Zawodnicy spóźnieni mogą być dopuszczeni do gry w 
zawodach jedynie po uzyskaniu zgody organizatorów.  
 
10. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie 
wyznaczonym przez organizatorów.  
 

CENNIK 
 
Zawodnicy wnoszą jednorazową opłatę wpisową za uczestnictwo w Turnieju w 
wysokości 50 zł.  
 
Po dokonaniu opłaty wpisowej, jednorazowe uczestnictwo w Turnieju wynosi:  
 •   0 zł – członkostwo Corporate, Premium Plus oraz VIP w A&A GC 
 • 10 zł – członkostwo Premium w A&A GC  
 • 30 zł – członkostwo HCP w A&A GC  
 • 40 zł – niezrzeszony  
 

 



KLASYFIKACJA 
 
Klasyfikacja końcowa będzie liczona w następujący sposób:  
 
1. Po turnieju obliczamy wynik zgodnie z uzyskanymi punktami w Lidze Koszykowej z 
uwzględnieniem HCP zawodników.  
 
2. Suma punktów podczas trwania całego cyklu daje wynik końcowy.  
 
3. Do klasyfikacji generalnej edycji wiosna 2019 brane będzie 75% najlepszych 
wyników z całej serii rozgrywek.  
 
4. W przypadku remisu w klasyfikacji końcowej o zajęciu lepszego miejsca decyduje 
niższy HCP.  
 
5. Edycja Wiosna 2019 Turniejów Czwartkowych zaliczana jest do klasyfikacji 
generalnej turniejów rankingowych A&A wg wartości 40% klasyfikacji generalnej.  
 
6. Nagrody otrzymują trzy najlepsze osoby w klasyfikacji generalnej. 


