Versenykiírás
XXX. Nemzetközi és Magyar Szenior Golfbajnokság
Old Lake Golf Club – Tata
2019. szeptember 17-19.
Bajnokság rendezője: Magyar Golf Szövetség (MGSZ) és a Magyar Senior Golfozók Társasága (MSGT)
Versenyfeltételek:

A verseny az R&A Rules Limited szabályainak, a Magyar Golf Szövetség 2019.
évi Versenyszabályzatának és Ranglista kiírásának, valamint az Old Lake Golf
Club verseny alatt érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül
megrendezésre. A verseny HCP módosító.

A verseny ideje:
Gyakorló nap:
A verseny helyszíne:
Versenyforma:

2019. szeptember 17-19.
2019. szeptember 16.
Old Lake Golf Club, 2890 Tata, Remeteségpuszta
Stroke play 54 (3x18) szakaszon

Nevezés:
Nevezési határidő:

Kizárólag a mellékelt nevezési lapon.
2019. szeptember 11. szerda 18:00 óra (egyéni játékosok részére)
2019. szeptember 17. kedd 8:00 óra (csapatok részére)

Résztvevők:

A bajnokságon azok a Magyar Golf Szövetséghez, illetve más nemzeti
szövetségekhez tartozó klubok amatőr tagjai vehetnek részt, akik közül a:

-

férfiak az 55 éves kort,
nők az 50 éves kort,
szuper szenior kategóriában a 70 évet

a Bajnokság 1. versenynapján vagy azt megelőzően elérték.
A játékosok száma maximum 120 fő. Túljelentkezés esetén a 120
legalacsonyabb HCP játékos nevezését fogadja el a Bizottság a kategóriánkén
jelentkezettek számának arányában. A létszámhatár feletti játékosok
várólistára kerülnek.
HCP határ:

férfiaknál:

- 28.0

nőknél:

- 36.0

A bajnokság programja: 2019. szeptember 16-án (hétfő): Hivatalos gyakorló nap

(Tee time kérés a +36 30 7472703 telefonon)
2019 szeptember 17-én (kedden) 8.00 óra: 1. játéknap 18 szakasz stroke play
2019 szeptember 18-án (szerdán) 8.00 óra: 2. játéknap 18 szakasz stroke play
2019 szeptember 19-én (csütörtökön) 8.00 óra: 3. játéknap 18 szakasz stroke
play (Final round)
Startlista:

Az 1. játéknap startlistája 2019. szeptember 15-én 18:00 órától lesz elérhető.
A 2. játéknap startlistája 2019. szeptember 17-én 18:00-tól lesz elérhető
A 3. játéknap startlistája 2019. szeptember 18-ám 18:00-tól lesz elérhető,

-

a golfklub információs tábláján
a www.seniorgolf.hu honlapon és a
a www.pccaddie.net honlapon.

Az azonos kategóriákban induló játékosokat a hendikepektől függően
lehetőség szerint azonos csoportokba kell osztani.
Elütők:

Férfiak a sárga, nők a piros, szuper szeniorok a kék elütőről indulnak.

Indítás:

2019 szeptember 17-én (kedden)
8.00 órától
2019 szeptember 18-án (szerdán)
8.00 órától
2019 szeptember 19-én (csütörtökön)
8.00 órától
Az indítás MGSZ Versenyszabályzatnak megfelelően, a résztvevők számától és
a Bizottság döntésétől függően alakul.
Az indítás növekvő EHCP sorrendben történik, három fős és lehetőség szerint
azonos kategóriájú csoportokban. Az első napon növekvő EHCP sorrendben, a
második nap az első napon elért bruttó eredmények szerint növekvő
sorrendben indulnak a játékosok. A harmadik napon az első két nap összesített
bruttó eredménye szerint a cut-ba jutottak esetén fordított sorrendben
történik az indítás (a magasabb eredménnyel rendelkezők kezdenek).

Cut:

Amennyiben a játékosok száma meghaladja a 100 főt, úgy cut kerül
alkalmazásra.
78 fő az ajánlott létszám az utolsó versenynapra a bruttó stroke eredmény
alapján, ami magában foglalja az azonos eredményt elérőket is.

Cut szabály:

A második játéknapot követően cut kerül megállapításra az első két
játéknapon elért eredmények alapján, így a harmadik játéknapon csak a cutba jutott játékosok vehetnek részt.
Szenior férfi kategóriában a 36 szakasz után az első 60, illetve a 60.kal azonos bruttó eredményt elérő játékos,
Szenior női kategóriában az első 10, illetve a 10.-kel azonos bruttó
eredményt elérő játékosok
Szuper szenior kategóriában az első 10, illetve a 10.-kel azonos bruttó
eredményt elérő játékosok kerülhetnek az utolsó játéknapi döntőbe.

Amennyiben női vagy a szuper szenior kategóriában nem indul összesen 10
játékos, úgy a fennmaradó női és szuper szenior kvóta beszámításra kerül a
férfi kategóriában.
Fentieken túlmenően a harmadik napi mezőnyhöz csatlakozik minden játékos,
aki kategóriája szerint, nettó kiértékelésben a legjobb 10 hely valamelyikén áll.
Amennyiben az így kialakult mezőny létszáma nem éri el a 78 játékost, akkor
kategóriánként felváltva további 1-1 játékos kerül be a bruttó listáról a
harmadik napi döntőbe.
Holtverseny:

Azonos eredmény esetén az első hely a bruttó versenyekben rájátszással lesz
eldöntve, a Bizottság által kijelölt szakaszon. Azon az szakaszon, ahol a
rájátszásban részvevők eredménye különböző lesz, a verseny eldöntötté válik
és a jobb eredményt elérő játékos nyeri a bajnokságot. A további helyek
egyenlőség esetén az utolsó 18,9,6,3,1, szakaszok eredménye alapján kerülnek
meghatározásra, ha ezek után esetleg egyezőség fennállna – sorsolás útján
dönt a Bizottság.
A rájátszásra a 18-as (PAR 4) szakasz ismételt lejátszásával kerül sor. Ha ez
nem hoz eredményt, úgy ismételten a 18-as szakasz lejátszása történik.
Amennyiben ezután sem születik meg a végső eredmény, úgy a 10-es (PAR 3)
szakasz lejátszása következik, mindaddig, míg el nem dől az elsőség kérdése.
A rájátszás gyors lebonyolítása érdekében a szakasz ismételt lejátszáshoz az
elütőhöz történő visszajutásra golfkocsi használata engedélyezett.

Játék tempója:

A Versenyszabályzat 17. pontja szerint.

Eredménykártya leadás:
Az eredménykártyát a golfklub recepcióján kell leadni. A golfklub
terasza és maga a klubház a scoring area, ahol a kártyán lévő adat még
módosítható. Az eredménykártya leadása és a terület elhagyása után az
eredménykártya módosítása tilos.
Eredményhirdetés:

2019. szeptember 19-én (csütörtökön) a verseny befejezetté nyilvánítását
követő egy órán belül az Old Lake Hotel nagytermében.

Díjazás:
Nemzetközi bajnokság
Szenior férfiak

Bruttó I. II. III. helyezett (0.0 - -28.0 HCP)
Nettó I. II. III helyezett (-14.0 - -28.0 HCP)
Szuper szenior férfiak Bruttó I. II. III helyezett
Nettó I.II. III. helyezett
Szenior nők
Bruttó I. II. III. helyezett
Nettó I. II. III. helyezett
A nemzetközi bajnokságban egy versenyző csak egy díjat kaphat.
Magyar Bajnokság

(csak a Magyar Golf Szövetséghez tartozó klubok azon szenior tagjai számára,
akik magyar állampolgársággal rendelkeznek):
Szenior férfiak Bruttó I. II. III. helyezett
Szuper szenior Bruttó I. II. III. helyezett
Szenior nők
Bruttó I. II. III. helyezett
Nemzetközi Nettó Csapatverseny:
A versenyen résztvevő játékosok között meghirdetésre kerül a nem hivatalos
csapatverseny, a csapatok tagjaiban megkötés nincs. Bármely azonos
országbeli 4 (négy) játékos alakíthat csapatot. A csapatok nettó eredménye
(stroke-HCP) naponta kiértékelésre kerül (4 játékosból a 3 legjobb játékos
eredménye számít bele az összesítésbe). Amennyiben a csapatok valamely
tagja vagy tagjai nem jutottak be a cut-ba, úgy jogosultak a cut résztvevők
indulását követően lejátszani a 3.-dik kört. Az ezen résztvevő játékosok
eredménye a hasonlóan a többiekéhez HCP módosító. A 3. nap összesített
eredménye után kerül kihirdetésre a végeredmény. Ha az induló csapatok
száma nem több, mint 4 csapat, csak az I. helyezett kerül jutalmazásra, 5 vagy
annál több csapat fölött az I., II., III. helyezettek is díjazásra kerülnek.
A csapatversenyre történő nevezés ingyenes, a csapatnevezési lap
kitöltésével. Nevezési határidő: 2019. szeptember 17
Nevezési díj:
A Magyar Senior Golfozók (MSGT) regisztrált tagjai részére:
Az Old Lake Golf Club tagjai részére, akik, egyben tagjai az
MSGT-nek is:
Az Old Lake Golf Club tagjai részére, akik nem tagjai a MSGTnek
Mindenki másnak

38.000 HUF
35.000 HUF
150 EUR vagy azzal egyenló HUF
(EUR irányadó árfolyam: Sberbank
tárgynapi középárfolyam)
160 EUR vagy azzal egyenló HUF
(EUR irányadó árfolyam: Sberbank
tárgynapi középárfolyam)

A nevezési díj tartalmazza az induló csomagokat a versenynapokon, a gyakorló nap és a
versenynapok green fee-jeit, valamint részvételt az eredményhirdetést megelőző ebéden.
Fizetési határidő::
Fizetés módja:

A nevezési határidő lejártát követő nap: 2019. szeptember 12.
(csütörtök) 14.00 óra
átutalással a Magyar Senior Golfozók Társasága számlájára:
HUF - 14100464-91329049- 01000002.
(számlavezető bank címe: Sberbank, 1052. Bp. Fehérhajó utca
5.)
EUR - IBAN: HU34-1410-0464-9132-9048-0100-0003,
Sberbank-Hungary, SWIFT kód: MAVOHUHB,

(számlavezető bank címe: Sberbank, 1052. Bp. Fehérhajó utca
5., Hungary)
Nevezés visszavonása:

Ha a játékos valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen,
úgy nevezését - a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzat
10. pontjának figyelembevételével vonhatja vissza.

Bizottság, Golfbírók:

A Bizottság összetétele: a rendező klub képviselője és 2 golfbíró.
A Bizottság a tudomására jutott ügye(ke)t kivizsgálja, és a szükséges
döntést meghozza.

Elektromos autó:

Az MSGT az MGSZ Versenyszabályzatának 21. pontjával összhangban az
elektromos autó használata engedélyezett.

Segítő (Caddie):

A játékosok alkalmazhatnak segítőt. A segítő nem lehet profi golfjátékos vagy
golfoktató.

Magyar Senior Golfozók Társasága

Magyar Golf Szövetség

