
1. Szenior Csapat Bajnokság 2018 
 
Rendező: Magyar Senior Golfozók Társasága 
 
Versenyfeltételek: A verseny a R&A szabályai, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzata, 
valamint az Forest Hills Golf Club helyi szabályainak és a Versenybizottság előírásainak 
megfelelően kerül megrendezésre. 
 
Helyszín: Forest Hills Golf Club, Zirc Szarvaskút 
 
Időpont: 2018. szeptember 8 

1.forduló szeptember 8.   9:30 
2.forduló szeptember 8. 14:00 

 
Résztvevők: 4 fős csapatok, melyek lehetnek klubok képviseletében vagy kluboktól  

függetlenül 4 szenior játékos. A csapatok csapatnévvel, és a versenyzők  
neveivel kell nevezni. A játékosoknak egy adott klubban klubtagsággal és 
érvényes szövetségi kártyával kell rendelkezniük. A csapatok tagjai szenior  
férfiak és nők, illetve külföldi állampolgárságúak egyaránt lehetnek. 

 
Nevezési határidő: 2018. szeptember 6 (csütörtök) 16:00 

A nevezéseket a mellékelt nevezési lapot kitöltve kell megküldeni a 
MSGT részére E-mailen: seniorgolf@seniorgolf.hu 
Nevezni maximum 36 EHCP-vel lehet. 

 
Játékforma:   1. forduló 2 fős texas scramble match play 

2. forduló egyéni match play / végig játszott 9 szakasszal 
Minden egyes nyert match play a csapatnak 1 pontot jelent/fő. Minden döntetlen 
0,5 pontot ér. Pontegyenlőség esetén a csapatok két-két, a csapatkapitány által 
kijelölt játékosai Four ball játékformában játszanak a versenybizottság által 
kijelölt pályaszakaszokon, az első szakaszgyőzelemig. A nyertes csapat a legtöbb 
pontot összegyűjtött csapat lesz. 

 
Startlista: A startlista az 1. és a 2. fordulóra szeptember 7-én 16:00 órától lesz elérhető 
 
HCP figyelembe vétele: a hendikep összegek 60%-a a páros hendikepje 

az egyéni match play esetén a hendikepek különbségének 70%-a vehető 
figyelembe 

 
Díjazás: vándorkupa 
 
Nevezésidíj: 10.000 Ft / fő, amely tartaémazza a green feet, az ebédet és az eredményhirdetésen 
való részvételt. 
A verseny indítása: Az 1-es tee-ről, 10 percenként, flightonként 4 fővel.  
 
Elütő: Mindenki a nemnek megfelelő, kék-piros standard elütőkről indul minden versenyformában. 



 
A verseny menete: Minden formában match play szabályai érvényesek. 
 
Texas Scramble 1 x 9 szakaszon 
 
Szabályok röviden: Egy csapat két játékosa játszik egy flight-ban egy másik csapat két játékosával, 
minden játékos saját labdával. A csapat 2 játékosa elvégzi a kezdő ütést. Ezt követően közösen 
megállapodnak, hogy melyikőjük labdája helyezkedik el jobb pozícióban, és a következő ütést erről a 
pozícióról végzik. A labda 2 score kártya méretben helyezhető, de nem lehet közelebb helyezni a 
lyukhoz. ennek megfelelően kell végezni az ütéseket a szakasz befejezéséig. A szakaszt az a csapat 
nyeri, akinek játékosa kevesebb nettó ütésből teljesítette a szakaszt. Azonos ütésszám esetén 
feleznek. 
 
Four Ball 1 x 9 szakaszon 
 
Szabályok röviden: Egy csapat két játékosa játszik egy flight-ban egy másik csapat két játékosával, 
minden játékos saját labdával match play szabályok szerint. Az egy csapatban játszó két játékos közül 
szakaszonként a jobbik eredménye számít. A szakaszt az a csapat nyeri, akinek játékosa kevesebb 
nettó ütésből teljesítette a szakaszt. Azonos ütésszám esetén feleznek. 
 
Foursome 1 x 9 szakaszon 
 
Szabályok röviden: Egy flightban két csapat játszik egymás ellen (2-2 fő) csapatonként egy labdával, 
match play szabályok szerint. Az első tee-n a csapatagok közül választásuk szerint valaki elüt, és 
onnan felváltva ütnek ugyanazzal a labdával, míg be nem fejezik a szakaszt. A következő elütőn a 
másik játékos kezd és így felváltva. A szakaszt az a csapat nyeri, amelyik páros kevesebb nettó 
ütésből teljesítette a szakaszt. Azonos ütésszám esetén feleznek. 
 
Single Match Play 1 x 9 szakaszon 
 
Szabályok röviden: Egy-egy játékos játszik egymás ellen, match play szabályok szerint.  

 
Score-kártya: A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az erre 

kijelölt helyiségben – a klubház recepcióján – a versenyzők és markereik által 
aláírva kell leadni. Amennyiben a játékosok a score-kártyát leadták, úgy 
módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetőségük.  

 
Eredményhirdetés: A verseny befejezését követően azonnal 
. 
Versenybizottság:  
Óvási díj és határidő: Az óvás a verseny befejezetté nyilvánítását követő egy órán belül írásban 

nyújtandó be, óvási díj: 30.000,-Ft. 
Golfkocsi használata: Elektromos autó használata a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatában 

foglaltak szerint lehetséges. 



Caddiek:  Hivatásos golfozó, PRO, pro-asszisztens oktató nem segíthet a játékosnak. 
Kísérők a játékosokat a játék megzavarása nélkül, minimum 30 m-es 
távolságból követheteik, de a játékosokkal nem kommunikálhatnak.  

 
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a résztvevők felelőssége. 
  
A versenybizottság döntése végleges, ellene fellebbezésnek nincs helye. 
  
A versenybizottság a változtatás jogát fenntartja. 
 
 
 


