Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
57. MAGYAR AMATŐR GOLFBAJNOKSÁG
2017. június 30. – július 2.
Old Lake Golf Club, Tata
A verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség
Szabályok:

A verseny az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának és
Ranglista kiírásának, valamint az Old Lake Golf Club verseny alatt érvényes helyi
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.

A verseny ideje:

2017. június 29 - július 2. (1 gyakorló + 3 versenynap)

A verseny helyszíne:

Old Lake Golf Club, Tata

Versenyforma:

Stroke play 54 (3x18) lyukon

Nevezési határidő:

2017. június 25. vasárnap 23:59 óra

Nevezési díj:

35.000,- Ft/fő

Fizetési határidő:

2017. június 26. hétfő

A nevezési díj tartalmazza:





a versenyszervezési- és nevezési díjat;
a green fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a versenynapokon
(4 green fee);
snack csomagot 3 alkalommal;
valamint részvételt a záró vacsorán.

Nevezés:

Hasonlóan a többi szövetségi versenyhez nevezni csak a Magyar Golf Szövetség
honlapján online felületen keresztül lehetséges.

Regisztráció:

A nevezés előtt minden játékosnak szükséges regisztrálnia magát a szövetségi
weboldalon. Regisztrálni a www.hungolf.hu/regisztracio/ címen lehet. Az adatok
kitöltése után a regisztrációt követően a sikeres regisztrációról a rendszer e-mailben
értesíti a játékost.
Egy e-mail címmel egy fő regisztrálhat és a szövetségi versenyekre is egy fő nevezése
adható le, nincs lehetőség egy e-mail címről több játékost nevezni egy adott versenyre!

Nevezés módja :

A nevezéshez minden játékosnak – az előzetesen regisztrált e-mail címmel és jelszóval
- be kell jelentkeznie. Amennyiben nem rendelkezik még a honlapon regisztrációval,
akkor azt a regisztrációban írtak alapján teheti meg. Bejelentkezést követően a
Versenyek/AKTUÁLIS VERSENYEK menüpontban a megfelelő verseny neve alatt
szereplő Nevezés gombra kattintva megjelenő jelentkezési űrlapot töltse ki. A Nevezés
elküldése gomb lenyomásával véglegesítheti nevezését, amelyről egy visszaigazoló e-
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Fizetés:

Nevezés visszavonása:

mailt fog a megadott e-mail címre kapni. Ekkor nevezése függő státuszba kerül. A
jelentkezési határidőig van lehetősége kiegyenlíteni a nevezési díjat.
Átutalás esetén a Magyar Golf Szövetség OTP Banknál vezetett alábbi számlájára
szükséges átutalni a nevezési díjat: 11794008-20511052-00000000. A közlemény
rovatba kérjük beírni a versenyző nevét, és a verseny nevét.
Készpénzes befizetésre a szövetségi irodában munkanapokon, fogadóidőben hétfőtől
péntekig 10:00-16:00 óra között van lehetőség. (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 4.
emelet 406-os iroda).
A nevezési díj jóváírását követően a megadott e-mail címre visszaigazoló e-mail
üzenetet kap az alábbi szöveggel: „Regisztráció megerősítve; A Magyar Golf Szövetség
jóváhagyta nevezését az alábbi versenyre: Magyar Bajnokság.”
Csak a fizetési határidőig beérkező nevezési díjakkal rendelkezők kerülnek fel a
startlistára! A fizetési határidő lejárta után a függő, azaz ki nem fizetett nevezéseket a
Magyar Golf Szövetség törli.
Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy nevezését
- a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzat 8. pontjának
figyelembevételével - az alábbi módon vonhatja vissza: a http://hungolf.hu/profilom/
oldalon a „Nevezéseim kezelése” gomb kiválasztásával, a szóban forgó verseny neve
mellett elhelyezkedő „lemond” gombra kattintva teheti meg. Ezt követően a sikeres
lemondásról a versenyző és a szövetség is egy automatikus e-mail üzenetet kap.

Cut:

Férfi kategóriában a 36 szakasz után az első 57, illetve az 57.-kel azonos eredményt elérő
játékos, női kategóriában pedig az első 21, illetve a 21.-kal azonos eredményt elérő játékos
kerülhet az utolsó játéknapi döntőbe.

Résztvevők:

Játékra jogosult minden magyar állampolgársággal rendelkező amatőr golfozó, akinek
klubja tagja a Magyar Golf Szövetségnek és rendelkezik érvényes szövetségi kártyával. A
résztvevők száma a meghirdetett két kategóriában összesen maximum 114 fő.
Túljelentkezés esetén a 114 legalacsonyabb hendikepű játékos nevezését fogadja el a
Versenybizottság, a kategóriánként jelentkezettek számának arányában.
Amennyiben kevesebb, mint 114 magyar állampolgár nevez be a versenybe, a fenti
keretszám eléréséig, maximum 20 külföldi játékos is elindulhat, akik rendelkeznek MGSZ
kártyával. A külföldi játékosok nevezésének elfogadásáról a nevezési határidő lejárta után
tud az MGSZ információt adni. A külföldi játékosok eredménye nem számít bele a Magyar
Bajnokságba, és díjazásban nem részesülhetnek, viszont ranglista pontot kaphatnak.

Szabadkártya:

Az MGSZ fenntartja a jogot 4 szabad kártya, azaz indulási jog kiadására.

HCP limit:

Férfiak:
22.0 (EHCP)
Nők:
24.0 (EHCP)
Férfiaknál 24.0, nőknél 26.0 hendikepig várólistára lehet nevezni és amennyiben nem telik
meg a nevezési keret (114 fő), úgy hendikep sorrend szerint kerülnek feltöltésre a nevezési
listák a várólistáról.
A versenyen csak azok a játékosok indulhatnak, akiknek hendikepje az MGSZ-nél
ellenőrizhető. Külföldi klubtagok esetén HCP igazolás szükséges.

Versenybizottság:

Dr. Bábos Réka, Dr.Tasi László, Bodor Tibor, Cservák László, Jakobi András

2

Magyar Golf Szövetség

Versenybírók:

Bodor Tibor, Cservák László, Jakobi András
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A Versenybizottság
döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.

Díjazás:

A Magyar Amatőr Golfbajnokságon a Magyar Golf Szövetség férfi és női kategóriákban
alábbi díjakat adja ki:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
A Magyar Bajnokság díjait bármely magyar állampolgárságú résztvevő a kategória
besorolása szerint elnyerheti.
2016. évi győztesek:

Elütő:

Férfi bajnok:
Női bajnok:

Rózsa Dávid (Pannonia GC)
Szabó Antónia (Pannonia GC)

Férfiak:
Nők:

férfi standard elütőről (sárga)
női standard elütőről (piros)

Az indítás a résztvevők számától és a versenybizottság döntésétől függően az 1-es és
szükség esetén a 10-es tee-ről történik. A startlistáról információt a klub recepciója ad
2017. június 29-én 16:00 órától (tel.: +36 30 747 2703) valamint megtekinthető a
www.hungolf.hu weboldalon is.
Az indítási sorrend az első játéknapon egzakt hendikep szerint növekvő, a másodikon az
előző napi eredmény szerint növekvő, a harmadikon az előző két napi összesített
eredmény szerint csökkenő. Az azonos kategóriákban induló játékosokat a hendikepektől
függően lehetőség szerint azonos csoportokba kell osztani (férfi ill. női ).
Holtverseny:

Holtverseny esetén az első hely sorsát szétütés (Play off) dönti el a versenybizottság által
kijelölt pályaszakaszokon „hirtelen halállal”. A további helyezéseket azonos eredmény
esetén az utolsó 18, 9, 6, 3, 1 szakaszok eredménye dönti el. További azonosság esetén
számítógépes sorsolás dönt a helyezési sorrendről.

Játék tempója:

A Versenyszabályzat 17-es pontja alapján.

Score-kártya leadása: A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az erre
kijelölt helyen (scoring area,) a versenyző és markere által aláírva kell leadni. Amennyiben
a játékos a score-kártyát leadta és a kijelölt helyet elhagyta, úgy módosításra, javításra a
továbbiakban nincs lehetősége.
Óvási díj és határidő: Óvás a verseny befejezetté nyilvánítását követő egy órán belül írásban nyújtandó be.
Óvási díj: 20.000,- Ft.
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Eredményhirdetés:

2017. július 2-án az összes score-kártya beérkezése és feldolgozása után.

A verseny programja:
Gyakorlónap:

2017. június 29. csütörtök
Telefonos tee-time foglalás szükséges (tel.: +36 30 747 2703).

Versenynapok:
1. versenynap

2017. június 30. péntek
1. versenynap

2. versenynap

2017. július 1. szombat
2. versenynap
Vacsora - Kérjük, részvételi szándékukat a nevezéskor jelezzék!

3. versenynap

2017. július 2. vasárnap
3. versenynap
Eredményhirdetés

Segítők (Caddie-k):

Az MGSZ Versenyszabályzata értelmében Prok (hivatásos golfozók illetve oktatók) amatőr
játékosoknak a versenyen nem segíthetnek. Junior korú játékosnak is lehet caddie-je.

Golfkocsi használata: Elektromos autó használata kizárólag a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatában
foglaltak szerint lehetséges, továbbá a 70 év feletti seniorok indulhatnak elektromos
autóval, és eredményük beszámít a versenybe. Bármely résztvevő indulhat elektromos
autóval a versenyen, ebben az esetben azonban eredménye nem számít be a verseny
végeredményébe.

A Magyar Golf Szövetség a változtatás jogát fenntartja!
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