Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
VI. MAGYAR NYÍLT MATCH PLAY BAJNOKSÁG
2018. június 1-2-3.
Old Lake Golf Club, Tata
A verseny rendezője:

Magyar Golf Szövetség

Szabályok:

A verseny az R & A Rules Limited szabályai, a Magyar Golf Szövetség
Versenyszabályzata, valamint az Old Lake Golf Club a verseny idejére
érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.

A verseny ideje:

2018. június 1-2-3.

A verseny helyszíne:

Old Lake Golf Club, 2890. Tata, Remeteségpuszta

Nevezési határidő:

2018. május 28.

Nevezési díj:

35.000 HUF
A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség számlájára fizetendő. (OTP
Bank: 11794008-20511052-00000000)
Amennyiben valaki az első játéknapon kiesik, úgy 10 000 HUF levonása
után, a fennmaradó összeget visszatérítjük.
A nevezési díj tartalmazza:
- green fee-t a versenynapokon és a gyakorló napon (5 green fee)
- a versenyszervezés- és a nevezési díjat
-az induló csomagokat, ásványvizet
- vasárnap a gálavacsorán vagy ebéden (később kerül meghatározásra)
való részvételt

Nevezés módja:

Nevezni egyénileg a hungolf.hu oldalon a Versenyek menüpont /
Szövetségi versenyek / Match Play bajnokság / Nevezés gombra
kattintva: az itt megjelenő nevezési lap kitöltésével. A nevezés a
részvételi díj befizetésével válik érvényessé (fizetési határidő: 2018.
május 29.kedd). A pénz beérkezéséről és a nevezése elfogadásáról
email-t küldünk.

Verseny köreinek kezdete:

1. nap: 09:00 órától hendikep növekvő sorrendben
2. nap: 08:00 Shot Gun és 14:00 Shot Gun
3. nap: 10:00 órakor Shot Gun
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A startlistáról információt a hungolf.hu oldalon, valamint a PC caddie
oldalon a Match Play bajnokság startlistájára kattintva kaphat. Az első
napi startlistát a verseny napja előtt (május 31-én) déli 12.00-tól
tesszük közzé.

Versenyforma:

1.nap: Stroke play 18 lyukon –
(a Match Play erősorrendjének a kialakítása)
2.nap: Match play 2 x 18 lyukon
3.nap: Match Play 18 lyukon

Kategóriák:

Férfi, Női,
A Match Play bajnokságon mindenki a saját kategóriáján belüli
ellenféllel versenyez.

Versenybizottság:

dr. Bábos Réka, Makszin Áron, Dér Péter, Acél Andrea

Versenybíró(k):

Cservák László, Acél Andrea

Díjazás:
Nyílt Bajnokság

Magyar Bajnokság

női

férfi

női

férfi

I. helyezett

I. helyezett

I. helyezett

I. helyezett

II. helyezett

II. helyezett

II. helyezett

II. helyezett

III. helyezett

III. helyezett

III. helyezett

III. helyezett

Elütő:

Férfiak:
Nők és szenior nők:
Szenior férfiak:
Juniorok:

férfi standard elütő
női standard elütő
férfi közeli elütő
Versenyszabályzat 14. pontja szerint

A match play játékban mindig az üt el elsőként, aki az előző szakaszt
nyerte, függetlenül kategóriája szerinti elütő helyétől.
Holtverseny:

Az MGSZ Versenyszabályzatának 23-es pontja szerint az alábbi
kiegészítéssel: együttállás esetén, a 18. szakasz befejeztével a játékot
mindaddig tovább kell folytatni az előírt kör szakaszainak
újrajátszásával - az ott meghatározott sorrendben -, amíg a matchplayt valamelyik fél meg nem nyeri.

Játék tempója:

A Versenyszabályzat 15. 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.
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Résztvevők:

Játékra jogosult minden magyar és külföldi amatőr golfozó, akinek
klubja tagja országa amatőr golf szövetségének, és rendelkezik
szövetségi kártyával.
A stroke play versenyben max. 104 fő indulhat. Túljelentkezés esetén
a legjobb EHCP-vel rendelkező 104 jelentkező nyer jogot a stroke
játékra. (A várólista az EHCP-hez igazodik). A match play versenyben
72 játékos vehet részt, akik az első napon játszott ütésszám alapján
szereznek játékjogot a match play versenyre. Női játékosok 16 főig
előnyt élveznek a match play táblák kialakítása során, ekkor
elképzelhető, hogy a listán a legjobb 72-ben szereplő férfi játékos
mégsem kerül be a match play körbe. Ha a rangsor végén nem
alakítható ki teljes nyolcas tábla kategóriánként, akkor vagy
kiemeléses nyolcas tábla kerül kialakításra, vagy négyes tábla.
Ha egy játékos valamelyik match play körben nem jelenik meg az
elütőn (Tee off) akkor további körben nem játszat és ranglista pontot
sem kap.

Óvási díj és határidő:

Az óvás a verseny befejezetté nyilvánítását követő egy órán belül
írásban nyújtandó be. Óvási díj: 30.000,-Ft.

Eredményhirdetés:

2018. június 3-án, az összes score-kártya beérkezte és feldolgozása
után.

A verseny részletei:
Gyakorlónap (csütörtök)

2018. május 31. telefonos Tee-time foglalás szükséges.

1. versenynap (péntek)

HCP szerinti indulásban stroke play versenyre kerül sor 1 x 18 lyukon.
Cél: az erősorrend kialakítása.
A versenyen a 72 legjobb stroke eredményt elérő játékos jogot szerez
a 2. és 3. napi versenyen indulásra. Az elért eredmények alapján a
játékosok 8 fős csoportokba kerülnek. A 2. és a 3. napon e csoportokon
belül, összesen 3 match play játékkal döntik el a 8 fős csoporton belüli
helyezést. Az első napi elért eredmények alapján kategóriánként lesz
kialakítva az erősorrend, lesz aki az 1-8. helyezésért, lesz, aki 9-16., …
helyezésért versenyez.

2. versenynap (szombat):

Match Play 2x 18 lyukon

3. versenynap (vasárnap):

Match Play 18 lyukon,
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8-as Match Play táblán a játék sorrend:
1. kör: 1-8, 2-7,3-6,4-5

A győztesek kerülnek a felső
négyesbe, a vesztesek az alsó
négyesbe, sorrend változatlan

2. kör: 1-4, 2-3
3. kör: győztes-győztes, vesztes-vesztes
8-as Match Play tábla, de nem teljes a feltöltés:
1 vagy 2 vagy 3 kiemelt nem játszik az első körben, játék nélkül
győztesen tovább megy
4-es Mach Play táblán a játékrend:
Körmérkőzés.
1. kör: 1-4, 2-3
2. kör: 1-3, 2-4
3. kör: 1-2, 3-4
Golfkocsi használata:

Elektromos autó használata kizárólag a Magyar Golf Szövetség
Versenyszabályzatában foglaltak szerint lehetséges.

Magyar Golf Szövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
tel./fax: (1) 460 68 59
e-mail: nevezes@hungolf.hu
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