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VERSENYKIÍRÁS 

 

OTP BANK 41. MAGYAR AMATŐR NYÍLT GOLFBAJNOKSÁG 
 

2019. augusztus 9-10-11. 
Balaton Golf Club 

 
 
 

A verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség / Balaton Golf Club 
 
Szabályok:  A verseny az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának és 

Ranglista kiírásának, valamint a Balaton Golf Club verseny alatt érvényes helyi 
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. 

 

A verseny ideje:  2019. augusztus 9-10-11. 
 
Verseny formája:  stroke play, 3 napos verseny 54 szakaszon (3 x 18 szakaszon) 
 
Gyakorlónap:  2019. augusztus 8. csütörtök 

Tee time foglalás - Golf Club recepció tel.: +36 70 504 2692 
  

 
A verseny helyszíne: Balaton Golf Club, Balatonudvari Vászolyi út 

 
Nevezési határidő: 2019. augusztus 6. kedd 23:59 óra 
 
Fizetési határidő: 2019. augusztus 7. szerda, 14.00 óra 
 
Nevezési díj: Férfiak, nők: 39 000,- Ft/fő  

 
A nevezési díj tartalmazza: 
- a versenyszervezési- és nevezési díjat; 
- a green-fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a versenynapokon (4 

green-fee); 
- snack csomagot 3 alkalommal;  
- vacsorát az egyik versenynapon 

 
Nevezési díj befizetése: A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség számlájára fizetendő. 

OTP Bank: 11794008-20511052-00000000 a közlemény rovatba kérjük beírni a 
versenyző nevét és a verseny nevét!! 
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Nevezés módja:  Nevezni egyénileg a hungolf.hu oldalon a Versenyek menüpont / Szövetségi 
versenyek / Verseny neve / Nevezés gombra kattintva: az itt megjelenő 
nevezési lap kitöltésével. A nevezés a részvételi díj befizetésével válik 
érvényessé.  

Minden nevező versenyző felkerül az MGSZ honlapján közzétett előzetes 
indulók listájára és a PC Caddie nevezési listájára. 

A jelentkezés beérkezéséről visszaigazoló email-t küld az MGSZ.  
 
Nevezés visszavonása:  Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy nevezését - 

a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzat 10. pontjának figyelembevételével 
vonhatja vissza. 

 

Cut:  78 fő az ajánlott létszám az utolsó versenynapra a bruttó stroke eredmény 
alapján, ami magában foglalja az azonos eredményt elérőket (tied) is. A nemek 
aránya megegyezik a versenyen indult versenyzők nemenkénti arányával. 
Kétséges esetekben a Bizottság dönt. 

 
Résztvevők: Játékra jogosult minden magyar és külföldi amatőr golfozó, akinek klubja tagja országa 

amatőr golf szövetségének, és rendelkezik szövetségi versenyengedéllyel.  
A résztvevők száma a meghirdetett két kategóriában összesen maximum 104 fő. 
Túljelentkezés esetén a 104 legalacsonyabb EGA hendikepű játékos nevezését fogadja el 
a Bizottság.  

 
HCP limit:   A Magyar Golf Szövetséghez tartozó klubok tagjai esetén: 

Férfiak:  EHCP 14,0 
Nők:  EHCP 16,0 

 
Férfiaknál 22.0, nőknél 24.0 EGA hendikepig várólistára lehet nevezni és amennyiben 
nem telik meg a nevezési keret (104 fő), úgy hendikep sorrend szerint kerülnek 
feltöltésre a nevezési listák a várólistáról. Akik mégsem kerülnek fel a startlistára a 
befizetett nevezési díjukat teljes egészében visszakapják (az MGSZ kettő héten belül 
visszautalja a megadott számlára). 

 
A Magyar Golf Szövetséghez nem tartozó klubok tagjai esetén: 
Férfiak:  EHCP 8,0  
Nők:  EHCP 12,0 
 
A versenyen csak azok a játékosok indulhatnak, akiknek hendikepje az MGSZ-nél 
ellenőrizhető. Külföldi klubtagok esetén 30 napnál nem régebbi HCP igazolás szükséges. 
 
 

Versenybizottság:  Versenyigazgató, rendező klub képviselője, versenybírók 
 
Versenybírók:  3 fő, a versenyszabályzat előírásai szerint. 
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A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete, valamint a helyes EHCP ismerete a játékos felelőssége. A 
Bizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet. 
 
  
Díjazás:  Az OTP Bank 41. Magyar Amatőr Nyílt Golfbajnokságon a Magyar Golf Szövetség a férfi 

és a női kategóriákban az alábbi helyezéseket díjazza összesített bruttó stroke 
eredmény alapján: 

 
 Férfiak   Nők 

I. helyezett               I. helyezett   
II. helyezett                   II. helyezett 
III. helyezett                 III. helyezett 

 
2018. évi győztesek: 
Férfi:   Stirn Zan, Luka   
Női:   Seldemirova, Sofia 
    

Elütő:  Férfiak:  férfi távoli elütőről (fehér) 
Nők:   női távoli elütőről (kék) 
 

Az indítás a résztvevők számától és a Bizottság döntésétől függően a 
Versenyszabályzatnak megfelelően.  
 

Startlista:  Az első napi startlista megtekinthető lesz 2019. augusztus 8-án 16.00 órától a 
PcCaddie-ben, valamint a www.hungolf.hu weboldalon. Az azonos kategóriákban (férfi, 
nő) induló játékosokat az EGA hendikepektől függően lehetőség szerint azonos 
csoportokba kell osztani. Első játéknapon az indítás EHCP szerint növekvő, a másodikon 
az előző napi eredmény szerint növekvő, a harmadikon az előző két napi összesített 
eredmény szerint csökkenő. 

 
A 2. és 3. versenynapon az indulási időpontokat a Bizottság az adott versenynapot 
megelőző estén 20:00 órakor teszi közzé. 

 

A verseny programja: 
 
Gyakorlónap:  2019. augusztus 8. csütörtök (8-18 óráig) 

Telefonos tee-time foglalás szükséges (tel.: +36 70 504 2692) 
 
Versenynapok: 
 
1. versenynap  2019. augusztus 9. péntek 
   1. versenynap 
 
2. versenynap  2019. augusztus 10. szombat 
   2. versenynap 
 
3. versenynap  2019. augusztus 11. vasárnap 

Eredményhirdetés (a verseny lezárását követően) 
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Holtverseny:  Versenyszabályzat 25. pontja szerint. 
 
A játék tempója: Versenyszabályzat 17. pontja szerint. 
 
Eredménykártya leadása:    

Az eredménykártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül a 
kijelölt helyen (scoring area) a versenyző és jegyzője által aláírva kell leadni. Amennyiben 
a játékos az eredménykártyát leadta és a kijelölt helyet elhagyta, úgy módosításra, 
javításra a továbbiakban nincs lehetősége. 
 

Eredményhirdetés:  2019. augusztus 11-én az összes eredménykártya beérkezése és feldolgozása után. 
 
Segítő/Caddie:  Pro és golfedző nem lehet caddie, junior játékosnak is lehet caddie-je. 
 
Golfkocsi használata: Elektromos autó használata a versenyen nem lehetséges. 
 

Motorizált trolley: Motorizált trolley használata megengedett.  
 
Távolságmérő használata: Távolságmérő használata engedélyezett, amennyiben csak távolság mérésére 

használják, más kiegészítő mérés (slope, szélsebesség stb.) végzése nem 
engedélyezett. 

 
 
 
 
 

Magyar Golf Szövetség 
Budapest, 2019. 

 


