HELYI SZABÁLYOK
A Magyar Golf Clubban általánosan az alábbi Helyi Szabályok érvényesek,
melyek felülírnak minden korábban megjelent Helyi Szabályt.
ETIKAI KÉRDÉSEK:
• Felső ruházat galléros póló vagy ing, amely rövid ujjú is lehet, valamint a hölgyek esetében akár ujjatlan.
• Alsó ruházat hosszú vagy rövidnadrág lehet. Farmer, jogging, sort, fürdőnadrág, cargo, katonai ruha
viselése tilos! Hölgyek esetében a szoknya megengedett, ha legalább egy tenyérrel a térd fölé ér.
• A napellenzős sapkát fordítva hordani tilos!
• Fém szöges golfcipő viselése tilos!
• Kutyát a pályára kivinni tilos!
• Egy bagből csak egy játékos játszhat!
• A gyorsabb flight-ot el kell engedni, még versenyen is!
• A pályán, a szemét eldobása tilos!
• Helyezze vissza a DIVOT-ot!
• Javítsa ki a PITCHMARK-ot!
• Gereblyézze el a BUNKER-t!
• Az MGSZ Etikai kódex előírásait mindenki köteles betartani!
• Nézőknek minimum 30 méter távolságot kell tartaniuk a játékosoktól.
1. Felújítás alatti terület (25-1. Szabály)
A felújítás alatti területek (GUR) határát fehérrel festett vonal vagy kék karók jelzik.
A 7-es green mögött kék karókkal jelölt területen lévő labdát a 25-1 szabály adta könnyítésen kívül a kijelölt
dropping zónából is lehet tovább játszani.
2. Határon kívüli terület
Minden kerítésen túli, valamint fehér karókkal jelzett terület határon kívüli terület. Ha a kerítésen belül fehér
karó is van, a pályahatárt a karók vonala jelzi.
A 18-as és 17-es szakasz között karókkal körülhatárolt terület csak a 18-as szakaszt játszók számára játékon kívüli
terület, a 17-es szakaszt játszók számára játszható. Tájékoztatásul a karók 18-as felőli oldala fehér, a 17-es felőli
oldala fekete. A 18-asról játszva fix OB karóknak, a 17-esről játszva mozdítható torlaszoknak minősülnek.
3. Utak, ösvények, gépek által kijárt területek (24-2b Szabály)
Definíció szerint az utak, ösvények mesterséges burkolata, szegélye mozdíthatatlan torlasz. Minden egyéb
földút, kitaposott ösvény, illetve keréknyom a pálya szerves része, ahonnan a labdát úgy kell megjátszani, ahogy
fekszik, vagy játszhatatlannak lehet minősíteni (28. Szabály).
4. Mozdíthatatlan torlasz (24. Szabály)
Mozdíthatatlan torlasznak minősülnek a footgolf lyukak, melyek esetében a 24-2. szabály szerinti könnyítésre
jogosult a játékos. A lyukban található vasrúd mozdítható torlaszként kezelendő (24-1. Szabály).
5. A játék felfüggesztése és a Kiürítési Terv (6-8 Szabály)
Erre az általános Golf Szabályokban megadott minta érvényes. A Versenybizottság szükség esetén a játék
felfüggesztésére, illetve folytatására az alábbi kürtjelzéseket használja:
1 hosszú kürtszó – a játék azonnali felfüggesztése
3 egymás utáni kürtszó, ismételve – a játék felfüggesztve (a játékos befejezheti a szakaszt)
2 rövid kürtszó, ismételve – a játék folytatása
A játék felfüggesztését jelző kürtszó után a játékosok haladéktalanul induljanak el a klubház felé!
6. Gyakorlás a lejátszott pályaszakasz greenjén
Két szakasz lejátszása közben a játékos nem tehet gyakorló ütéseket az éppen lejátszott greenen, vagy annak
környékén. Büntetés a szabály megszegéséért két ütés a következő szakaszra. Amennyiben a szabályszegés az
utolsó szakaszon történik, úgy a büntetés arra a szakaszra értendő. Versenyen kívüli játék esetén pénzbírságot
von maga után!
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7. Távolságmérő használata (14-3 Szabály, I-A.7 Függelék)
A távolság meghatározására a játékos használhat távolságmérő eszközt. Ha egy versenykörben a játékos a
távolságmérő eszközt olyan körülmények (pl. lejtés, szélsebesség, stb.) mérésére használja, amelyek
befolyásolhatják a játékát, a játékos megsérti a 14-3 szabályt.
8. A homokbunkerekben lévő kövek mozdítható torlasznak minősülnek (24-1. Szabály)
A földbe ágyazott és rögzült természetes kövek a pálya részének tekintendők.
9. Fiatal fák védelme (I-A.2b Függelék)
Ha a 16, 17, 18-as szakasz mentén telepített fahusángok valamelyike a játékos beállását, vagy eltervezett
lendítését akadályozza, akkor a játékosnak fel kell emelnie a labdáját, és büntetés nélkül ejtenie kell a 24-2b
szabály (mozdíthatatlan torlasz) szerint. A játékos nem vehet igénybe könnyítést ezen Helyi Szabály szerint, ha
(a) a fa zavaró hatásán kívül egyéb más tényező az ütést amúgy is lehetetlenné teszi, vagy (b) a fa zavaró hatása
csak nyilvánvalóan ésszerűtlen ütés, szükségtelenül rendellenes beállás, lendítés, vagy ütésirány esetén áll elő.
10. A zöld fejű piros karók státusza
Az 1, 2, 3, 10 és 11-es pályák mentén előforduló zöld fejű piros karóknak nincs jelző szerepe, egyszerű
mozdítható torlaszként kezelendők (24-1. Szabály). A mögöttük lévő terület a játéktér része, az oda került labda
ha megvan, akkor vagy játszható, vagy játszhatatlannak minősíthető (28. Szabály); ha nincs meg, akkor az
eredeti helyről kell új labdát játszani (27-1. Szabály).
11. Játéktempó
A Versenybizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt játékidőt állapít meg,
továbbá az előírt körhöz megszabott összjátékidőt. Egy csoport akkor tartja a pozícióját, ha a kör során nem lépi
túl a befejezett szakaszokra előírt játékidőt. A játék tempójáról, a pozícióból kiesett csoportok kezeléséről, a
lassú játék büntetéséről az MGSZ Versenyszabályzat 15. pontja rendelkezik.
12. Ajánlott magatartás a pozícióból kiesett csoportoknak
• Az úgynevezett „Ready” golfot kell játszani.
• A játék sorrendjét figyelmen kívül lehet hagyni (kivétel matchplay). Lehet párhuzamosan ütni.
• Az egy ütésre rendelkezésre álló idő 40 másodperc.
• További 10 másodpercet kap aki elsőként támadja a green-t, illetve elsőként gurít.
• Mielőtt következne, készüljön fel az ütésre! (ütő, kesztyű, labda, tee)
• A pályán haladjunk tempósan!
• Ha kétséges a labda megléte, üssön provizórikust!
• Keresésre maximum 5 perce van, de a szintidőt tartania kell!
• A greenhez érve a következő elütőhely irányában helyezze el a golftáskát!
• A biztos, rövid gurításokat sorrenden kívül ajánlott befejezni.
• A gurításra felkészülni (greenolvasás, távolság felmérés stb.) akkor kell, mialatt mások gurítanak.
• A greenen a gurításra is ugyanannyi idő adott, mint ütés esetén!
• A szakasz befejezésekor a zászló rögtön kerüljön a helyére!
• A score kártyát a következő elütőnél töltse ki, míg társai elütnek!
• A gyorsabban játszó csoportokat át kell engednie!
„Bárki légy is a világban, a pályán te is csak egy játékos vagy,
kinek rangját viselkedése és játéktudása adja!”
Általános büntetés a Helyi Szabály megsértéséért:
Match Play – szakaszvesztés; Stroke Play – 2 ütés.
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