Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
JUNIOR GOLF TOUR 2017 by Tommy Hilfiger
A Magyar Golf Szövetség a 2017. évre a junior golfjátékosok részére 11 fordulóból álló
versenysorozatot ír ki.
Versenyfeltételek:

A versenysorozat az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Junior
Tour Versenyszabályzatának és Ranglista Kiírásának, valamint a verseny
színhelyéül szolgáló pályák, Junior Tour verseny alatt érvényes helyi
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.

A versenysorozat rendezője: Magyar Golf Szövetség.
A verseny formája:

Stroke play alapú játékforma

A versenyek helyszínei és időpontjai:
Junior Tour I.
Junior Tour II.
Junior Tour III.
Junior Tour IV.
Junior Tour V.
Junior Tour VI.
Junior Tour VII.
Junior Tour VIII.
Junior Tour IX.
Junior Tour X.
Junior Tour XI.

Pannónia Golf & CC, Alcsútdoboz
Old Lake Golf Club, Tata
St. Lőrinc Golf Club, Budapest
Imperial Golf Club, Balatongyörök
Zala Springs Golf Resort, Zalacsány
Sonnengolf Club, Zsira
Birdland Golf & CC, Bük-Fürdő
Forest Hills Golf Club, Zirc
Magyar Golf Club, Kisoroszi
Budapest Highland Golf Club, Budapest
Royal Balaton Golf & YC, Balatonudvari

2017.04.13. csütörtök
2017.04.14. péntek
2017.04.16. vasárnap
2017.04.29. szombat
2017.04.30. vasárnap
2017.06.16. péntek
2017.06.18. vasárnap
2017.08.29. kedd
2017.08.30. szerda
2017.10.23. hétfő
2017.10.30. hétfő

Résztvevők:
1. Játékra jogosult minden 2017. január 01-ig 18. életévét be nem töltött magyar
állampolgárságú junior játékos, aki rendelkezik a 2016-os évre szóló érvényes szövetségi
versenyengedély kártyával és olyan golfklub tagja, amely klub tagja a Magyar Golf
Szövetségnek.
2. Játékra jogosult minden 2017. január 01-ig 18. életévét be nem töltött külföldi
állampolgárságú junior játékos, aki rendelkezik handicap igazolással. Az U10 és U12
kategóriában induló külföldi állampolgárságú junior játékos handicap igazolás nélkül is
indulhat.
3. Magyar Golf Szövetség játék lehetőséget biztosít minden olyan játékos számára, aki 2017.
január 01-ig még nem töltötte be a 21. életévét a touron való részvételre. Ők az U21
kategóriában indulnak, de a sorozat végén nem kapnak pontot a Junior Ranglistára.
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Korosztályos kategóriák születési időpont szerint:
Fiúk:
F21
F18
F14
F12
F10

Lányok:
L21
L18
L14
L12
L10

1996.01.01 után születettek
1999.01.01 után születettek
2003.01.01 után születettek
2005.01.01 után születettek
2007.01.01 után születettek

1996.01.01 után születettek
1999.01.01 után születettek
2003.01.01 után születettek
2005.01.01 után születettek
2007.01.01 után születettek

Lányok és fiúk külön kategóriában indulnak. Abban az esetben, ha valamely korosztályban az
adott fordulóban az indulók létszáma nem éri el az 6 főt, akkor a játékosok addig kerülnek a
felettük lévő kategóriába, amíg nem érik el a minimum 6 fős számot. Az így kialakult
kategóriában (mindenki a saját elütőjéről játszik) közösen kerülnek kiértékelésre összevont
kategóriaként. Legkésőbb kettő héttel a versenysorozat első versenye előtt bármely játékos
jogosult írásban nyilatkozni arról, hogy eggyel magasabb korosztályban / kategóriában kíván
indulni. A Versenybizottság fenntartja a jogot a nyilatkozat elfogadására vagy elutasítására és
döntéséről legkésőbb az első versenynap előtt értesíti a játékost.
Az elütő helyek kiosztása:
Fiúk:
F21
F18
F14
F12
F10

Lányok:
L21
L18
L14
L12
L10

sárga (férfi standard)
sárga (férfi standard)
kék (közeli férfi)
Farway hátsó kő
Farway első kő

piros (női standard)
piros (női standard)
narancs (női közeli,ha van)
Farway hátsó kő
Farway első kő

Előírt kör:

Fiúknál és a lányoknál is U10 kategóriában az előírt kör 9, míg a
többi kategóriában 18 szakaszból áll. 9 lyukú pályán tartott
Junior Tour versenyen mind a fiúk, mind a lányok minden
kategóriában 1 x 9 szakaszt játszanak.

Startlista összeállítása:

A versenysorozat minden állomásán kategóriánként növekvő
hendikep sorrend szerint kerülnek besorolásra a játékosok. Az
U10 és U12 kategória játékosai a versenysorozatban lévő
aktuális helyezési sorrendje szerint kerül a startlistára.
A startlista módosításának lehetőségét a Versenybizottság
fenntartja.
A fiúk és a lányok versenyezhetnek vegyes flightokban, de a
csoportokat lehetőség szerint úgy kell összeállítani, hogy egy
elütőről indulhassanak a játékosok.

Versenybizottság:

A Magyar Golf Szövetség által kijelölt személyekből álló
bizottság, amelynek összetételét az egyes fordulókon a rendező
hirdetményben teszi közzé. A Versenybizottság döntése a
játékosokra nézve végleges.
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A versenyfordulók értékelése:
A versenysorozat egyes versenyei kategóriánként kerülnek
kiértékelésre. U14-21, kategóriában a szakaszonként elért
ütések száma kerül összeadásra (normál stroke play). Ezekben a
kategóriákban minden forduló hendikep minősítő versenynek
számít.
Az U12 és U10 kategóriákban szintén a szakaszonként elért
ütések száma kerül összeadásra azzal a kitétellel, hogy a
maximális ütésszám 10 ütés egy szakaszon, amennyiben a
játékos nem teljesíti 10 ütésből az adott szakaszt, akkor a labdát
fel kell venni és 10 ütést kell az eredménykártyára beírni.
U12 és U10 kategóriában a játékosok nem módosíthatnak a
versenyen hendikepet.
Adott kategória győztese az a személy, aki a legkevesebb
ütésszámmal fejezte be az előírt kőrt, míg a második és harmadik
helyezett az ütésszámok tekintetében a második illetve
harmadik legkevesebb ütést elért versenyző.
Döntetlen:

Az egyes versenyfordulókon adódó azonos eredmények esetén
az első helyet a Versenybizottság által meghatározott
szakaszokon szétütés dönti el, a többi helyezés esetén
együttállás engedélyezett.

A versenyfordulók díjazása:
Fiúk:
F18
F14
F12
F10

1-3. helyezett
1-3. helyezett
1-3. helyezett
1-3. helyezett
U21

Lányok:
L18
L14
L12
L10
1.helyezett

1-3. helyezett
1-3. helyezett
1-3. helyezett
1-3. helyezett

(A fenti díjazási kategóriák az indulók létszámának függvényében változhatnak, lásd fentebb a
„Résztvevők” fejezet végén.)
Bruttó 1. helyezett lány (L14-18 összevont kategóriában)
Bruttó 1. helyezett fiú (F14-18 összevont kategóriában)
U21, U10 és U12-es korosztályban bruttó díjazás nincs!
A bruttó 1. helyezettek a kategóriájukban is díjazásra kerülnek.
A versenysorozat egyes versenyein kiosztásra kerülő díjakat csak azok a
versenyzők kaphatják meg, akik jelen vannak az eredményhirdetésen.
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Versenysorozat kategóriánként összesített végeredménye:
A fordulókon, a kategóriánként elért helyezések alapján a
versenyzők kategóriánként „Junior Tour pontokat” kapnak.
18 lyukú pályán játszott forduló esetén a Raglista kiírás
ponttáblázat ”F” – Junior Tour oszlopa szerint, kategóriánként az
első 40 helyezett 1.000-től 50 pontig, míg 9 lyukú pályán játszott
forduló esetén ennek a felét, 500-tól 25 pontig kap,
kategóriánként az első 40 helyezett (mivel az U10-es kategória
mindig 9 lyukat játszik, így ebben a kategóriában az 1. helyezett
mindig 500 pontot kap).
A Junior Tour versenysorozat kategóriánként összesített
végeredményét a játékos, fordulónként szerzett pontjainak
összege adja a hét legjobb eredmény beszámításával.
A versenysorozat kategóriánként összesített díjazása:
A Junior Tour összesített - a legjobb hét eredményből álló végeredménye alapján a következő kategóriák és helyezések
kerülnek díjazásra:
Fiúk:
F18
F14
F12
F10
U21:

Lányok:
L18
L14
L12
L10

1-3. helyezett
1-3. helyezett
1-3. helyezett
1-3. helyezett
1.

1-3. helyezett
1-3. helyezett
1-3. helyezett
1-3. helyezett

helyezett

A versenysorozat abszolút győztesei:
Minden fordulóban a bruttó score-ok alapján, összesített bruttó fiú (F14-18) és összesített
bruttó lány (L14-18) sorrend kerül kihirdetésre, a két első hely díjazásával (bruttó fiú 1.
helyezés és bruttó lány 1. helyezés).
A fordulók összesített bruttó fiú és bruttó lány listáihoz un. junior tour bruttó pontok
rendelődnek a Ranglista kiírás „J” oszlopa szerint oly módon, hogy a helyezéshez tartozó
pontok szorzódnak az adott versenyen induló fiú ill. lány versenyzők számával.
Ez a 9 szakaszos pályákon játszott fordulókra is igaz azzal a különbséggel, hogy az ott szerzett
junior tour bruttó pontok feleződnek (a 0,5 pont felfelé kerekítődik).
Az így szerzett junior tour bruttó pontok fordulóról-fordulóra összegződnek és a sorozat
végén a hét legjobb (legtöbb) eredmény beszámításával kialakul a Junior Tour összesített
bruttó fiú és lány sorrendje, a két első hely díjazásával (bruttó fiú 1. helyezés és bruttó lány 1.
helyezés).
A versenysorozat összesített eredményhirdetésére és a díjkiosztása az utolsó versenynapon,
a verseny lezárását követően kerül sor.
A kategóriák első három helyezettjei és a két bruttó 1.helyezett Tommy Hilfiger vásárlási
utalványokat kapnak.
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Ranglista pontok:

Az U10 és U12, valamint az U21-es kategóriában a játékosok nem
kapnak ranglista pontot.
A Junior Tour versenysorozat utolsó állomása után a fordulórólfordulóra összegződő legjobb hét junior tour bruttó pontok
eredményéből alakul ki a végső bruttó fiú és bruttó lány sorrend.
E sorrend alapján kerülnek szétosztásra a junior fiú és junior lány
ranglista pontok a Ranglista kiírás „F” oszlopa szerint.

Nevezési díj:

A teljes versenysorozat nevezés díja 32.000 Ft, amely az összes
(11) fordulón való részvételre jogosít. Az egyes fordulókon
további nevezési díj nincs.
Külföldi játékosok nevezési díja 30 Euro/ forduló
Nevezési díj befizetésének határideje: 2016. április 10.
A nevezési díj tartalmazza a versenyeken való indulás jogát,
megfelelő létszámú jelentkezés esetén Budapestről a helyszínre
és vissza történő szállítást, fordulónként egy hideg „induló”
csomagot ásványvízzel, gyakorló labda zsetont és az utolsó
forduló alkalmával ebédet.

Jelentkezés - regisztráció:

Jelentkezés menete:

A Junior Tour 2016 by Tommy Hilfiger versenysorozatra a
Magyar Golf Szövetség honlapján a Junior Tour regisztráció
számára létrehozott online felületen lehet jelentkezni. Az
esemény elérhető a www.hungolf.hu weboldal Versenyek
főmenü / Aktuális Versenyek almenüjében vagy az alábbi linken:
www.hungolf.hu/esemeny/junior-tour-regisztracio/
Jelentkezési határidő: 2016. április 9. vasárnap 24:00 óra!

A jelentkezéshez minden játékosnak be kell jelentkeznie.
Amennyiben nem rendelkezik még honlap regisztrációval, akkor azt
a www.hungolf.hu/regisztracio/ címen teheti meg.
Bejelentkezést követően a Junior Tour Regisztráció esemény alatt
található nevezési űrlapot töltse ki.
A Nevezés elküldése gomb lenyomásával véglegesítheti nevezését,
amelyről egy visszaigazoló e-mailt fog a megadott e-mailcímre kapni.
Amennyiben a Banki átutalás / Irodai készpénzes fizetés lehetőségét
választotta, akkor nevezése függő státuszba kerül. Ez esetben a
jelentkezési határidőig van lehetősége kiegyenlíteni a nevezési díjat.
Átutalással a Magyar Golf Szövetség OTP Banknál vezetett alábbi
számlára: 11794008-20511052-00000000 vagy a szövetségi irodában
munkanapokon fogadóidőben, készpénzben. (1146 Budapest,
Istvánmezei út 1-3. 4. emelet 406-os iroda).
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A fordulókra történő külön-külön nevezés menetét lásd lejjebb.
A nevezés határideje:

Függetlenül attól, hogy a versenysorozatra való jelentkezés ill.
regisztráció megtörtént, a sorozat minden állomására külön nevezni
kell!
A versenysorozat versenyeire a versenynapot megelőző egy hét
azonos napján 12:00 óráig lehet. Eddig kell jelezni az esetleges buszos
szállítási igényt is.

Nevezés menete:

A nevezéshez minden játékosnak be kell jelentkeznie.
A Junior Tour egyes fordulóira azoknak van lehetőségük nevezni, akik
az előzetes Junior Tour Regisztráció eseményen regisztráltak ugyanis
a nevezési rendszer ellenőrzi, hogy az adott versenyzőnek van-e
jóváhagyott regisztrációja.
Az egyes fordulók elérhetőek a www.hungolf.hu weboldal Versenyek
főmenü / Aktuális Versenyek almenüjében. A fordulókra való szűrést
a Junior Tour gomb megnyomásával tehetik meg.
Bejelentkezést követően a Junior Tour adott fordulójának eseménye
alatt található nevezési űrlapot kell kitölteni.
A Nevezés elküldése gomb lenyomásával véglegesítheti nevezését,
amelyről egy visszaigazoló e-mailt fog a megadott e-mailcímre kapni.
További teendője az adott fordulóval kapcsolatban nincs.

HCP minősítés:

Hendikep minősítésre kizárólag az U14-21 kategóriákban van
lehetőség!

Hendikep igazolása:

Minden hendikep minősítő körön versenyző játékos (Fiúk F14, F18,
F21, Lányok L14, L18, L21) köteles a hendikepjét igazolni. Az igazolás
kizárólag a játékos anyaklubja által, vagy a Magyar Golf Szövetség
internetes
adatbázisa
segítségével
történhet.
Külföldi
állampolgárságú játékos esetén a klubja által kiállított friss handicap
igazolással történik.
A rendező fenntartja a jogot a kiírás egyes részeinek szükség szerinti
megváltoztatására, melyet a www.hungolf.hu honlapon hoz
nyilvánosságra. Az MGSZ fenntartja a jogot a korcsoportok
összevonására, vagy szétbontására a jelentkezők számának
függvényében.

Távolságmérő:

A távolságmérő használata a versenyeken megengedett a Junior Tour
Versenyszabályzatban leírtak szerint.

A Magyar Golf Szövetség a változtatás jogát fenntartja.
Budapest, 2017. január 31.
Magyar Golf Szövetség
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