Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
16. Magyar Klubcsapat Bajnokság
2018. október 6-7.
Old Lake Golf Klub, Tata
A verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség, Old Lake Golf Club, Tata
Szabályok:

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

A verseny ideje:

2018. október 6-7. (Gyakorló nap: október 5.)

A verseny helyszíne:

Old Lake Golf Klub, Tata

Nevezési határidő:

2018. október 2. (kedd) 12.00h

Nevezési díj:

180 000,- Ft/ csapat
A tavalyi (2017-es díjak) beválthatók!
A nevezési díj tartalmazza:
- a versenyszervezési- és nevezési díjat;
- a green fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a
versenynapokon (3 green-fee);
- snack csomagot és ásványvizet 2 alkalommal (versenynapokon);
- valamint részvételt a záró vacsorán / vagy ebéden (később kerül
meghatározásra).

A nevezési díjat egy összegben, az MGSZ OTP-nél vezetett 1179400820511052 számlaszámra kérjük átutalni legkésőbb 2018. október 2. (kedd)
23.59h-ig.
Nevezés módja:

Kérjük a klubokat, hogy legkésőbb 2018. október 2-ig adják le regisztrációjukat a
mellékelt nevezési lap kitöltésével. A párosításokat kérjük jelöljék a nevezési
lapon! A párosításokat később nem lehet változtatni.
A nevezést kizárólag a határidőre megtörtént befizetéssel együtt tudjuk
elfogadni.
Nevezéskor kérjük a csapatkapitány személyét megnevezni.
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Versenyforma:
Fourball 2 x 18 lyukon, bruttó stroke play és nettó stableford kiértékeléssel
Egy klubcsapat két játékosa játszik egy flight-ban egy másik klub csapatának két
játékosával, minden játékos saját labdával. Az egy csapatban játszó két játékos
közül szakaszonként a jobbik eredménye számít.
Értékelés:

Csapatonként a három páros kétnapi eredményét összeadjuk. (Abban az
esetben, ha helyszíni sérülés miatt valamelyik csapat csak 5 játékost tud
kiállítani, úgy a csapat egyedül játszó tagjának egyéni stroke play vagy nettó
stableford eredménye fog számítani.)
A két nap eredményeinek összesítése után a legkevesebb ütést, vagy legtöbb
nettó pontot elért csapat lesz a győztes.

Holtverseny:

Amennyiben a csapatok között az első helyezés esetén holtverseny alakul ki a
végeredményben, úgy az érintett csapatok két-két – a csapatkapitány által
kijelölt- játékosai játszanak four-ball formában szétütést a versenybizottság által
kijelölt pályaszakaszokon, „hirtelen halállal”.

Résztvevők:

Játékra jogosultak azon golfklubok, amelyek tagjai a Magyar Golf Szövetségnek.
A versenyre klubonként 1-3 csapat (A, B és C csapat), de összesen maximum 20
nevezését tudjuk elfogadni. Amennyiben ennél több csapat nevez, akkor először
a C, majd a B csapatok közül a legmagasabb hendikep átlaggal rendelkező
csapatok kiesnek. Amíg a nevező csapatok száma nem éri el a 20-at, lehetőség
van a 4. csapat (D csapat ) nevezésének elfogadására is, de ebben az esetben a 4
csapat közül az egyiknek vagy tisztán női vagy tisztán junior játékosokból kell
állnia.
A versenyre 6 fő-s csapatok nevezését várjuk. (Kevesebb jelentkezővel nem
fogadunk el nevezést.) A csapatot a klubnak kell neveznie. A játékosok kizárólag
Anyaklubjuk színében versenyezhetnek, szövetségi kártyával kell rendelkezniük.
A csapatok tagjai férfiak és nők, juniorok, szeniorok és külföldi
állampolgárságúak egyaránt lehetnek.
HCP limit: 36,0

Versenybizottság:

A versenyszabályzat előírásai szerint.
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A
Versenybizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.

Versenybírók:

A versenyszabályzat szerint kerülnek kijelölésre.
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Díjazás:

A Magyar Golf Szövetség az alábbi díjakat adja át a csapatoknak:

A díjakat minden esetben a csapatot nevező klub kapja!
I.
II.
III.

Helyezett: kupa a győztes klubnak, érem a győztes csapat tagjainak
Helyezett: érem a csapat tagjainak
Helyezett: érem a csapat tagjainak

Bruttó stroke play díjazás:
I.
II.
III.

Helyezett csapat: plusz 1 klubranglista verseny rendezési joga a 2019-es évadban
Helyezett csapat: a 2019. évi Klubcsapat Bajnokság 100% nevezési díj kedvezmény
Helyezett csapat: a 2019. évi Klubcsapat Bajnokság 50% nevezési díj kedvezmény

Nettó stblford díjazás:
I.
II.
III.

Helyezett csapat: plusz 1 klubranglista verseny rendezési joga a 2019-es évadban
Helyezett csapat: a 2019. évi Klubcsapat Bajnokság 100% nevezési díj kedvezmény
Helyezett csapat: a 2019. évi Klubcsapat Bajnokság 50% nevezési díj kedvezmény

A bruttó I. helyezés az elsődleges díj, így az a csapat, amely a bruttó első díjat megnyeri, az nem viheti el
a nettó csapat első díját is.
A bruttó II-III. csapatok nettó értékelésben nem vehetnek részt, kivéve, ha a Nettó I. díjat nyeri meg.
Ebben az esetben a bruttó helyezését elveszíti és a következő helyezett kapja bruttó sorrendben a
helyezést és díjat.
Egy klub nem nyerheti meg a bruttó és nettó első díjat, akkor sem, ha a klub egy másik csapata nyeri a
nettó első helyet. Ebben az esetben az első helyezés az övé, de az első helyezett díja az őt követő
csapatok közül a sorrendben az első olyan csapaté, amelyik más klubot képvisel. Ebben az esetben a II.
helyezett díját kapja az első helyezett csapat. A harmadik díj is ennek megfelelően módosulhat.

Ranglista pontok: A versenyen ranglista pontokat szerezhetnek a klubok, a csapatok tagjai a csapat által
elért bruttó helyezés szerint. A pontok a Ranglista 2018. Szabályzata szerint lévő Ranglista ponttáblázat
szerint kerülnek szétosztásra.

Elütő:

Férfiak:
Nők:
Seniorok:
Juniorok:

férfi standard elütő
női standard elütő
senior elütő
korosztály szerinti elütő ld. Versenyszabályzat
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Startlista:

1. nap
Az indítás a résztvevők számától függően az 1-es és a 10-es tee-ről történik, az
előre megadott párosítás szerint. A csapatokon belüli párosításokról a csapat
maga dönthet, ezt a nevezéskor kérjük megadni!
2. nap
A flightokat az első napi bruttó csapateredmények alapján állítjuk össze:
1. helyezett csapat párosai játszanak a 2. helyezett csapat párosaival
3. helyezett csapat párosai játszanak a 4. helyezett csapat párosaival
Az indítás a 2. napon fordított sorrendben lesz, vagyis a jobb helyezést elért
csapatok párosai indulnak később.
A tee time-ról információt a klub recepciója ad 2018. október 5-én 12:00 órától.
A második versenynap tee time-jait az első versenynapon a verseny befejezése
után 1 órával teszi közzé a Versenybizottság.

Score-kártya leadása: A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az
erre kijelölt helyiségben – a klubház recepcióján - a versenyző és markere által
aláírva kell leadni. Amennyiben a játékos a score-kártyát leadta, úgy
módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.

Eredményhirdetés:

2018. október 7-én a verseny befejezetté nyilvánítását követően.

Elektromos kocsi használata: Versenyszabályzat szerint

A verseny programja:
Gyakorlónap:

2018. október 5. péntek
Telefonos tee-time foglalás szükséges a klub recepcióján.

Versenynapok:
1. versenynap

2018. október 6. szombat
1. versenynap

2. versenynap

2018. október 7. vasárnap
2. versenynap
Ebéd vagy vacsora (Később kerül meghatározásra)
Eredményhirdetés

Budapest, 2018. szeptember 5.
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NEVEZÉSI LAP
MAGYAR KLUBCSAPAT BAJNOKSÁG
2018. október 6-7., Old Lake Golf Club, Tata

KLUB NEVE:
CSAPATTAGOK:

NÉV:

HCP:

FFI/NŐ/JUN./SEN.

PÁROSÍTÁS
A kétnapos
four ball
versenyen
párban
játszanak
A kétnapos
four ball
versenyen
párban
játszanak.
A kétnapos
four ball
versenyen
párban
játszanak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Csapatkapitány:

Ezúton nyilatkozom, hogy a játékosok MGSZ doppingszabályzatának és a Nemzetközi
Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályainak megfelelően tiltott szereket vagy tiltott
módszereket nem használnak, és a doppingszabályokat ismerik.

….………………………………………
Aláírás
(E-mail-ben történő regisztráció esetén az aláírás mellőzhető)
Ezt a nevezési lapot kérjük, hogy 2018. október 2. déli 12.00 óráig legyenek szívesek visszaküldeni a
következő e-mail címre:
e-mail: office@hungolf.hu
Magyar Golf Szövetség
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