Magyar Golf Szövetség

JUNIOR TOUR VERSENYSZABÁLYZAT
2017
Az R&A „A Golf Szabályai” előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Junior Tour Versenyszabályzata
kötelező érvényű az MGSZ által meghirdetett és megrendezett Junior Tour versenysorozatra.
Az MGSZ további ide vonatkozó szabályzatai és rendelkezései minden klub vezetése és
Versenybizottsága, valamint rajtuk keresztül minden klubtagjuk számára elérhető.

1. Versenybizottság, versenybírók
A Versenybizottság tagjait a Magyar Golf Szövetség nevezi ki. Tagjai közé lehetőség szerint a
versenynek otthont adó klub kellő szakértelemmel rendelkező tagját és/vagy alkalmazottját hívja meg.
A Versenybizottság a teljes verseny lebonyolításáért felelős, kivizsgálja a verseny során fellépő vitás
kérdéseket, és azokról döntéseket hoz.
A Versenybizottság versenybírókat nevezhet ki, akik a verseny során felmerülő vitás esetekben A Golf
Szabályai szerint járnak el és hoznak döntést. Csak a Magyar Golf Szövetség Bíró Bizottságának
nyilvántartásában aktív státusszal rendelkező vagy a Magyar Golf Szövetségtől származó engedéllyel
rendelkező golfbírót lehet kinevezni.
A versenybírók döntése a játékosok számára végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. Azokban a
kérdésekben, amelyekben a Versenybizottság jogosult dönteni, a Versenybizottság döntése végleges,
a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. (Lásd. 34-2. és 34-3. Szabályok)
A Versenybizottság fenntartja a jogot a verseny vagy egy-egy versenynap törlésére, a verseny
lerövidítésére, a versenykiírás megváltoztatására.

2. Szabályok, helyi szabályok
A versenyeken az R&A Rules Limited (R&A) golfszabályai szerint (mely az MGSZ hivatalos
szabálykönyve, beleértve az amatőr státusz szabályait) a Junior Tour Versenyszabályzata (Conditions
of Competition) illetve a Versenybizottság által meghatározott helyi szabályok szerint kell játszani.
A versenyen érvényes helyi szabályokat előzőleg az MGSZ Bíró Bizottságával kell engedélyeztetni és
indokolt esetben a Versenybizottság módosíthatja azt.
Általános büntetés bármely helyi szabály megsértéséért: 2 ütés

3. A labda (5-1. szabály, Megjegyzés)
Olyan labdával kell játszani, amely a R&A által kiadott Szabályos Golflabdák Listáján („List of
Conforming Golf Balls”) szerepel. A lista a www.randa.org címen megtekinthető.
Büntetés a szabály megsértéséért: kizárás
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4. Elütők
A játékosok az alábbi korosztály szerinti elütőkről ütnek el.
A korosztályok a következők:

Fiú:
U21 és U18
U14
U12
U10

sárga (férfi standard) elütő
kék (közeli férfi) elütő
Junior Tourhoz kiépített hátsó kő elütő
Junior Tourhoz kiépített első kő elütő

Lány:
U21 és U18

piros (női standard) elütő

U14
U12
U10

narancs (női közeli, ha nincs akkor piros, női standard) elütő
Junior Tourhoz kiépített hátsó kő elütő
Junior Tourhoz kiépített első kő elütő

Az egyes korosztályok kategóriáinak pontos meghatározását a Junior Tour Versenykiírása tartalmazza.
Azon kategóriákban, ahol a játékosok standard elütőkről játszanak, az EGA Handicap rendszer
alkalmazandó.

5. Startidő (6-3. szabály, Megjegyzés)
Minden játékos 5 perccel a startidő előtt az indítónál jelentkezzen. Ha egy játékos a startidejét követő
öt percen belül az indulási helyen játékra készen áll, a késésért a következő büntetőt kapja:
Két ütés büntetés az első szakaszra (az U10, 12 kategóriában a késésért járó büntetőütéseket külön
kell felvezetni a score-kártyára!)
A büntető ütés rögzítése elszenvedése mellett a játékos csatlakozhat a csoportjához.
5 percet meghaladó késés esetén a büntetés: kizárás
A startidő a startlistán megadott időpont, vagy az az időpont, amikor az indító a játékosokat az elütő
helyhez szólítja, attól függően, hogy melyik van később.

6. A játék tempója – indokolatlan időhúzás (6-7) ; lassú játék (Pace of Play)
Ha egy csoport (flight) a Versenybizottság, vagy a versenybíró meglátása szerint az előttük haladókról
leszakad, illetve ha az egyes szakaszokra a csoportnak a megadott előírt játékidőkhöz képest hosszabb
időre volt szüksége, a bíró a Junior Tour Versenyszabályzatban meghatározott, a verseny tempójára
(Pace of Play) vonatkozó szabály szerint jár el.
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A lassú játék és játékos meghatározásához az alábbi szabályok érvényesek:
Az első játékosnak az elütőn 50 mp áll a rendelkezésre az előkészületekhez, mielőtt elüti a labdát. A
második és további játékosok 40 mp-ig készülődhetnek. Az első elütés után a további ütéseknél az
először ütő játékos 40 mp-ig, a többi játékos 30 mp-ig készülhet az ütéshez. A játéktempó mérése akkor
kezdődik, amikor a bíró szerint a játékos ütésre következne. A játékosokkal nem kell közölni az
időmérés tényét.
U10 és U12-es korcsoportban induló versenyzőknek a labdát 10 ütés után fel kell venni! Amennyiben
a játékos mégis befejezi a szakaszt és ezzel késlelteti a játékot, megsérti a játék tempójára vonatkozó
szabályt.
Büntetés a szabály megsértéséért:
1. szabálysértés esetén: hivatalos figyelmeztetés
2. szabálysértés esetén: 1 ütés büntetés
3. szabálysértés esetén: 2 ütés büntetés
4. szabálysértés esetén: kizárás
A büntető ütéseket ahhoz a szakaszhoz kell számítani, amelyen a szabálysértés
megkezdődött. Ha az időhúzás (6-7) két szakasz között történt, akkor a büntetés a következő
szakaszra érvényes (kivéve az U10 és U12 kategóriában, ahol a lassú játékra vonatkozó
büntetőütéseket külön kell feljegyezni!)
Az előírt időt a Versenybizottság határozza meg, melyet ismertetni kell a játékosokkal.
Előírt idő hiányában az alábbi szintidők az irányadóak hármas flight-okra, normál pálya- és
időjárási viszonyokra nézve:
Par 3-as lyukak:
Par 4-es lyukak
Par 5-ös lyukak
9 lyuk
18 lyuk

10-13 perc
14-16 perc
17-19 perc
2:00 – 2:15 között
4:00 – 4:30 között

7. A játék megszakítása veszélyhelyzet miatt (Megjegyzés a 6-8. b. szabályhoz)
Ha a Versenybizottság a versenyt veszély (veszélyes időjárás, villámlás) miatt haladéktalanul
megszakítja, akkor a játékosok, akik éppen két szakasz tartózkodnak, nem kezdhetik meg a következő
szakaszon a játékot mindaddig, míg a Versenybizottság a verseny folytatását nem engedélyezi. A
játékszakaszon játszó játékosoknak a játékot a késedelem nélkül meg kell szakítaniuk. Azt a játékost,
aki a játékot nem szakítja meg késedelem nélkül, ki kell zárni a versenyből, kivéve, ha 33-7. szabály
szerint ez a büntetés elkerülhető, és nem folytathatja a játékot mindaddig, míg erre a Versenybizottság
engedélyt nem ad.
A
játék
haladéktalan
megszakításának
jelzése:
folyamatos
hosszú
szirénahang.
A játék normál a 6-8. b. szabály szerinti megszakításának jelzése: három egymást követő rövid
szirénahang többször ismételve.
A játék folytatásának engedélyező hangjelzése: két egymást követő rövid szirénahang többször
ismételve.
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8. Gyakorlás / ismételt puttolás (7-2. szabály 2. Megjegyzés)
A Versenybizottság a 7-2. szabálypontnak megfelelően szabályozhatja a verseny közbeni gyakorlást.
Ennek megfelelően a játékos stroke play-ben nem tehet gyakorló ütéseket (pl. ismételt puttolás) az
éppen lejátszott greenen, vagy annak környékén.
Büntetés a szabály megsértéséért:
Büntetés az utolsó lyukon:

2 ütés a következő lyukon.
2 ütés az utolsó lyukon.

9. Segítők (Caddie-k) (6-4. szabály és 33-1/11. döntés)
Caddie-k alkalmazása U10 és U12 (mobil elütő) kategóriában engedélyezett, kivéve PRO-k (hivatásos
golfozók). Magasabb kategóriákban caddie alkalmazása nem megengedett.
Büntetés a szabály megsértéséért: két ütés büntetés minden olyan szakaszon ahol szabálysértést
történt. Maximum büntetés körönként 4 ütés. (Az U10 és U12 a caddie-kre vonatkozó szabály
megsértéséért a büntetőütéseket külön kell feljegyezni!)

Az a játékos, aki megsértette a fenti szabályt, a szabályszegés észlelésének pillanatában
gondoskodjon arról, hogy az előírt kör hátralévő részében megfeleljen ennek a feltételnek,
különben kizárják a játékból.

10. Kísérők
A Versenybizottság dönthet úgy, hogy egy vagy több flight-hoz kísérőt rendel ki. Ekkor a kísérőkre az
alábbi szabályok vonatkoznak:





a kísérő nem lehet caddie,
a kísérő nem adhat tanácsot egyik játékosnak sem,
a kísérő semmilyen módon nem befolyásolhatja egyik játékos játékát sem,
a kísérő számolja a flightba tartozó játékosok ütéseit.

11. Elektronikus kommunikációs eszközök
Az elektronikus kommunikációs eszközök használatára a Golf Szabályaiban rögzítettek vonatkoznak
(14-3/16. döntés).
Büntetés a szabály megsértéséért: két ütés büntetés

Ismétlődő szabálysértés esetén: kizárás
12. Távolságmérő
A távolságmérő eszközök használatára a Golf Szabályaiban rögzítettek vonatkoznak (14-3/0.5 döntés).
Az MGSZ a saját szervezésű versenyein, így a Junior Tour-on is az EGA 2012. decemberi
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sajtóközleményével összhangban engedélyezi a távolságmérők használatát és ezt a 14-3. szabálynak
megfelelően a Helyi Szabályok között is szerepelteti.
Amennyiben a távolságmérő eszközt távolságon kívül más olyan tényezők (pl. lejtés, szélsebesség stb.)
mérésére vagy becslésére használnak, amely befolyásolhatja a játékot, a játékos megszegi a 14-3
szabályt.
Büntetés a szabály megsértéséért: két ütés büntetés
Ismételt előfordulás esetén:

kizárás

13. Golfkocsi használat
A játékosnak a versenypálya teljes szakaszát gyalogosan kell megtennie, golfkocsi használata tilos,
kivéve, ha a Versenybizottság/versenybírók a játék meggyorsítása érdekében, rövid időre, illetve
meghatározott szakaszra kifejezetten megengedik a golfkocsi használatát.
Büntetés a szabály megsértéséért: 2 ütés minden lyukon, ahol a szabálysértés megtörtént, de
legfeljebb 4 ütés. Amennyiben a szabálysértés két szakasz között történt, a büntetést a következő
szakaszra kell alkalmazni. Amint a szabályszegés kiderült, a golfkocsi használatát azonnal be kell
szüntetni, máskülönben a játékost ki kell zárni. (Az U10 és U12 a golfkocsi használatra vonatkozó
szabály megsértéséért a büntetőütéseket külön kell feljegyezni!)

14. Dopping
A MGSZ hatályos Dopping-szabályzatának betartása minden versenyzőre kötelező érvényű.

15. Sportszerűtlen viselkedés
Ha egy versenyző durván sportszerűtlenül viselkedik, a Versenybizottság kizárhatja a játékost az
adott versenyből és Fegyelmi eljárást kezdeményezhet.

Durván sportszerűtlen viselkedés, ha a játékos a golfsportban tradicionális és mindenki által elismert
viselkedési szabályok ellen vét (pl. a szabályok szándékos megsértése, lemondás nélküli távolmaradás,
az etikett szándékos megszegése, versenyeredménnyel való manipulálás, trágár beszéd, illetlen
viselkedés stb.).
A játékosok kötelesek az MGSZ által kiadott Etikai kódex szerint viselkedni. Az etikai vétségek esetén
az Etikai kódexben leírt eljárás követendő.

16. Óvás
34-es szabály szerint. A Versenybizottság óvási díjat határozhat meg a versenykiírásban.
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17. Kizárás
Ha valamely játékos súlyos etikai vétség miatt kerül kizárásra, úgy az eredménylistán neve mellett DSt kell szerepeltetni. DS bejegyzés esetén a Versenybizottságnak jegyzőkönyvet kell felvennie az esetről
és azt egy héten belül el kell juttatni a Golf Szövetséghez.

18. Általános büntetés
A Junior Tour Versenyszabályzat bármely pontjának megszegéséért járó büntetés két ütés, kivéve,
amikor másképp van előírva.
Jelen Junior Tour Versenyszabályzatot a Magyar Golf Szövetség a 2016. január 18-án tartott elnökségi
ülésén fogadta el. Érvényes 2016. január 29-től.

A Magyar Golf Szövetség a változtatás jogát fenntartja.

Budapest, 2016. január 28.
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