Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS

Mercedes BenzMagyar Golf Szövetség
AFTER WORK GOLF CUP
2019
A Magyar Golf Szövetség és a Mercedes Benz a 2019. évre 12 fordulóból álló közös
rendezésű versenysorozatot ír ki az alábbiak szerint:
Versenyfeltételek: A verseny az R&A Rules Limited szabályainak, a Magyar Golf Szövetség
2019. évi Versenyszabályzatának, valamint a Mercedes Benz After Work Golf Cup verseny alatt
érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.
A verseny HCP módosító verseny.
A versenysorozat rendezője: Magyar Golf Szövetség & Mercedes Benz
A verseny formája: Stableford, 9 szakaszon (shotgun indítással)
A versenyek helyszínei és időpontjai:
MBAWGC I.
MBAWGC II.
MBAWGC III.
MBAWGC IV.
MBAWGC V.
MBAWGC VI.
MBAWGC VII.
MBAWGC VIII.
MBAWGC IX.
MBAWGC X.
MBAWGC XI.
MBAWGC XII.

Academy Golf Club
Balatonudvari Golf Club
Pannonia Golf & Country Club
Balatonudvari Golf Club
Academy Golf Club
Academy Golf Club
Balatonudvari Golf Club
Academy Golf Club
Pannonia Golf & Country Club
Balatonudvari Golf Club
Pannonia Golf & Country Club
Pannonia Golf & Country Club

2019.06.12.
2019.06.21.
2019.06.26.
2019.07.05.
2019.07.10.
2019.07.24.
2019.08.02.
2019.08.14.
2019.08.28.
2019.09.13.
2019.09.25.
2019.10.16.
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Nevezés, regisztráció: Minden játékosnak az első nevezése előtt (csak egyszer!)
regisztrálnia kell a https://hu.awgc.com weboldalon. A nevezés
ezt követően adható le ugyanezen a weboldalon, (Dátumok,
Nevezés gombokra kattintva).
Nevezési díj:

3000 Ft + az adott pálya érvényes green fee díja, mely a rendező
klub recepcióján a verseny előtt fizetendő.

Nevezési határidő:

az adott forduló előtti nap 18.00h-ig

Nevezés visszavonása: Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a
versenyen, úgy nevezését írásban legkésőbb a verseny napján déli 12.00h-ig vonhatja vissza.
A nevezés visszavonására továbbiakban a Magyar Golf Szövetség érvényes
Versenyszabályzatának 10. pontja vonatkozik:
http://hungolf.hu/wp-content/uploads/2019/04/Versenyszabalyzat-201904018.pdf
Résztvevők:
Játékra jogosult minden felnőtt (18. életévét betöltött) amatőr golfozó, aki rendelkezik
érvényes szövetségi (magyar vagy külföldi) versenyengedély (EGA) kártyával. Külföldi klubok
tagjainak 30 napnál nem régebbi, ellenőrizhető HCP igazolás szükséges.
A résztvevők száma a meghirdetett kategóriákban összesen maximum 44 fő (kivéve az
Academy Golf Klubot, ahol max. 40 fő.)
Túljelentkezés esetén a 44 (illetve 40) legalacsonyabb EGA hendikepű játékos nevezését
fogadja el a Versenybizottság. Kategóriánként elsőbbséget élvez 32 fő felnőtt életkorú
(nőknél 18-50 éves, férfiaknál 18-55 éves) játékos, utána a maradék létszám tölthető fel
szenior korú játékosokból.
HCP limit: Minden játékos esetén max. 36,0 EHCP (Várólista: EHCP 45,0-ig)
Kategóriák:
Férfi kategória (HCP 0-36,0)
Női kategória (HCP 0-36,0)
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Díjazás:
Minden fordulón:

Bruttó stableford díjazás:

Férfiak:
Nők:

Nettó stableford díjazás:
Vegyes (összes kategória együtt)

Összesített (végső):

Bruttó stableford díjazás:

Férfiak:

Nők:

Nettó stableford díjazás:
Vegyes (összes kategória együtt)

I. MBAWGC győztes
I. MYAWGC győztes

I., II., III. helyezett
I. MBAWGC győztes
II., III. helyezett
I. MBAWGC győztes
II., III. helyezett

I., II., III. helyezett

Megjegyzés 1: Az összesített bruttó díjazásban csak az vehet részt akinek a versenyben részt vevő
mindhárom (3) pályáról van érvényes eredménye. Egy játékos összesített bruttó eredményébe
minden pályáról a legjobb eredményét kell beszámítani. Pontegyenlőség esetén – bruttóban mindenkinek a saját - időrendben az utolsó - lejátszott (kizárólag 18 szakaszos pályáról származó)
eredménye dönt. Amennyiben ez is azonos akkor az időben utolsó előtti, (kizárólag 18 szakaszos
pályáról származó) eredmény a döntő.
Amennyiben ez az eredmény is azonos akkor pénzfeldobás dönt.
Megjegyzés 2: Az összesített nettó díjazásban csak az vehet részt akinek a versenyben részt vevő
mindhárom (3) pályáról van érvényes eredménye. Egy játékos összesített nettó eredményébe
minden pályáról a legjobb eredményét kell beszámítani.
Pontegyenlőség esetén - nettóban -mindenkinek a saját legutoljára lejátszott (kizárólag 18 szakaszos
pályáról származó) eredménye dönt. Amennyiben ez is azonos akkor az időben utolsó előtti,
(kizárólag 18 szakaszos pályáról származó) eredmény a döntő.
Amennyiben ez az eredmény is azonos akkor pénzfeldobás dönt.

Bizottság tagjai: A rendező klub által kijelölt személy, a Versenybíró, és egy, a Szövetség
által kijelölt személy.
Versenybírók:

1 bíró minden versenyre, akit a Szövetség jelöl ki.

Elütők:
Férfiak:
Nők:
Szenior nők:
Szenior férfiak:

Startlista összeállítása:

férfi standard elütőről (sárga)
női standard elütőről (piros)
női standard közeli (narancs ha van, ha nincs piros)
férfi közeli elütő (kék ha van, ha nincs sárga)
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Az aktuális napi startlista megtekinthető lesz a PC Caddie-ben, és az adott klubban
legkésőbb délután 16.00h-ig. Minden esetben shotgun indítási formában.
Holtverseny az egyes fordulókon:
Bruttó és nettó együtt állás esetén is: az adott körben a legnehezebb szakaszon elért
egymás elleni eredmény dönt. Amennyiben ez is azonos akkor a 2. legnehezebb, majd a 3.
stb. legnehezebb szakasz(ok) egymás elleni eredménye dönt.
Játék tempója:
A Versenyszabályzat 17. pontja szerint.
Score-kártya leadása:
A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az erre kijelölt
helyen (scoring area) a versenyző és jegyzője által aláírva kell leadni. Amennyiben a játékos
a score-kártyát leadta vagy a kijelölt helyet elhagyta, úgy módosításra, javításra a
továbbiakban nincs lehetősége.
Eredményhirdetés:
Minden versenynapon az összes score-kártya beérkezése és feldolgozása után.
Segítők (Caddie-k):
Az MGSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint.
Golfautó használata:
Játékosoknak a versenyeket gyalogosan kell teljesíteniük az alábbiak kivételével:
1. Szuper szenior kategóriában versenyzők indulhatnak golfkocsival, eredményük beszámít
a versenybe.
2. Tartós betegségét (minimum 6 hónap) szakorvosi igazolással igazoló versenyző indulhat
golfkocsival a versenyen.
Adatvédelem: Résztvevő tudomásul veszi, hogy a nevezés / regisztráció feltétele a Mercedes-Benz
Hungária Kft., mint az esemény (egyik) szervezőjének adatkezelési tájékoztatójának elfogadása, mely
megtekinthető a www.mercedes-benz.hu/adatvedelem-rendezvenycímen.

Budapest, 2019. május 25.
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