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VERSENYKIÍRÁS 
 

VIII.  Magyar Nyílt Match-Play Bajnokság 
 

2019. szeptember 13 – 15. 
Old Lake Golf Club, Tata 

 
Verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség (MGSZ) 
 
Szabályok:  A verseny az R&A szabályainak, a MGSZ Versenyszabályzatának és Ranglista 

kiírásának, valamint az Old Lake Golf Club verseny alatt érvényes helyi 
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. 

 
A verseny ideje:  2019. szeptember 13 – 15.   
 
Gyakorló nap:  2019. szeptember 12.  
  
A verseny helyszíne: Old Lake Golf Club, 2890 Tata, Remeteségpuszta 
 
Játékforma:  Match play 
 
Nevezés: MGSZ honlapján online felületen keresztül lehetséges. 

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 listáját 

 
Nevezés visszavonása: Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy 

nevezését - a MGSZ érvényes Versenyszabályzat 10. pontjának 
figyelembevételével vonhatja vissza az office@hungolf.hu email címen. 

Nevezési határidő: 2019. szeptember 10. kedd 23:59 óra 
 
Nevezési díj: 39.000 Ft/fő     
 
Fizetési határidő:  A nevezési zárást követő nap, 2019. szeptember 11. 14.00 óra 

(A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség számlájára (OTP Bank: 11794008-
20511052-00000000) fizetendő, a közlemény rovatba kérjük beírni a versenyző 
nevét és a verseny nevét.) 

mailto:office@hungolf.hu
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A nevezési díj tartalmazza: - a versenyszervezési díjat; 
- a green-fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a 

versenynapokon (5 green fee); 
- snack csomagot 4 alkalommal;  
- valamint részvételt az első napi vacsorán. 

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

országa amatőr golf szövetségének, és rendelkezik országa szövetségi kártyájával. 
Külföldi klubtagoknak 30 napnál nem régebbi, ellenőrizhető HCP igazolás 
szükséges. 
A játékosok száma a meghirdetett kategóriákban összesen maximum 76 fő. 
Férfiaknál maximum 32, a többi kategóriában maximum 16 legalacsonyabb EGA 
hendikepű játékos nevezését fogadhatja el a Bizottság kategóriánként. Ha egy 
kategóriába a nevezett játékosok száma nem adja ki a maximális létszámot vagy 
több a nevezett játékos, akkor vagy kiemeléses tábla kerül kialakításra, vagy 16-
os, ill. 8-as tábla kerül kialakításra kategóriánként. Egy kategória indításának 
feltétele minimum 6 játékos. 
A Bizottság indokolt esetben módosíthatja a kategória beosztást, vagy 
csökkentheti a 76-os létszámig a játékosok számát. 
Ha a kategóriákból sok a kieső játékos, akkor a Bizottság nettó kategóriát is 
indíthat 60%-os HCP különbség figyelembevételével, a 76 fős maximális létszám 
figyelembevételével. 
 

Kategóriák: Minden magyar versenyző csak a 2019. évi ranglista besorolásának megfelelő 
kategóriában indulhat, külföldi versenyzők kategória-besorolását a Bizottság 
végzi el. 

 
Férfi  

   Női (szenior nők is) 
   Szenior férfi 
   Junior fiú  

Junior lány 
    
WAGR:  Világranglista (WAGR) pontok mind az öt kategóriában szerezhetők. 
 
HCP limit: Minden kategóriában  28.0 (EGA HCP) 
 

Várólistára 32,0 (EGA HCP)-ig lehet nevezni, a Bizottság dönt a várólistáról a 
kategóriákba kerülésről. Akik nem kerülnek fel a startlistára a befizetett nevezési 
díjukat teljes egészében visszakapják (az MGSZ kettő (2) héten belül visszautalja a 
arra a számlára, ahonnan a befizetés érkezett). 
 

Bizottság:  Versenyigazgató, 2-3 golfbíró a játékosok számtól függően. 
Golfbírók:   2-3 golfbíró a játékosok számtól függően. 

 

A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékosok felelőssége. A 
Bizottság döntése végleges.,  
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Díjazás:  Férfi, Női, Szenior férfi, Junior fiú, Junior lány  
 

Mach-play Bajnok   
II. helyezett      
III. helyezett      

 
 
2018. évi győztesek: 
Férfi Match-Play Bajnok:  Závaczki Bálint 
Női Match-Play Bajnok:  Vadkerti Adél 
 

Elütőterület:  Férfiak:    férfi standard elütőterület (sárga) 
Szenior férfiak: férfi standard elütőterület (sárga) 
Nők:  női standard elütőterület (piros) 
Szenior nők:   női standard elütőterület (piros) 
Junior fiúk:   férfi standard elütőterület (sárga) 
Junior lányok:   női standard elütőterület (piros) 
 

Startlista: Az első napi startlista megtekinthető a gyakorló napon, 2019. szeptember 12-én 
14.00 órától a PC Caddie-ben, valamint a www.hungolf.hu weboldalon. 
 

A verseny programja: 
 
Gyakorlónap:  2019. szeptember 12. csütörtök 
    Tee time foglalás a Old Lake Golf Club recepcióján tel: +36 30 74 72 703 
 
Versenynapok: Indítás: 2 fős csoportokban 8 percenként, egy tee-ről 2-3 csoport indulhat. 
 
1. versenynap  2019. szeptember 13. péntek 

Shotgun indulás 10.00-kor 1. kör   
vagy 
Ha van 32-es tábla vagy 8-as tábla szerint körmérkőzés, akkor 0. kör 8.00 és 13.30 
1. kör 

 
2. versenynap  2019. szeptember 14. szombat 
   Shotgun indulás 8.00-kor 2. kör és 13.30-kor 3. kör 
  
3. versenynap  2019. szeptember 15. vasárnap 

Shotgun indulás 10.00-kor 4. kör 

 

 

 

http://www.hungolf.hu/
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Match-play táblák kialakítása: 

Általános szabály: A játékosokat EGA HCP sorrendbe rendezi a Bizottság. A játékosok első fele 
kiemelt, a játékosok második fele sorsolással kerül párosításra a kiemeltekkel 
való match-play játékhoz. Ha egy nem kiemelt győz a kiemelttel szemben, akkor 
megkapja a kiemelt helyezési sorrendjét. 

A játékosok számától függően 32-es, 16-os, vagy 8-as tábla kerül kialakításra. 

32-es tábla 

A játékosok selejtezőt játszanak a „0.” körben, mely alapján eldől, hogy ki kerül a felső 16-os és alsó 16-
os táblába. Az első 4 kiemelt játékos erőnyerő: 

„0.” kör EGA HCP sorrend szerint kerülnek sorba rendezésre a játékosok (egyenlőség esetén a Bizottság 
jelenlétében pénzfeldobás dönt). A győztesek kerülnek a felső 16-osba, a vesztesek az alsó 16-osba. Ha 
nem teljes a tábla, akkor az elején lévő játékosok, akiknek nincs ellenfele, automatikusan a felső 16-ba 
kerülnek. 

16-os tábla 

Ha nem teljes a tábla, az első játékosok erőnyerők és automatikusan továbbjutnak. 

Tábla sorrendje:  

- ha a 32-es táblából kerül kialakításra a 16-os mezőny: a 32-es tábla mérkőzéseinek sorrendjének 
megfelelően kerülnek besorolásra a győztesek, vagy vesztesek 

- ha az eredetileg 16-os a tábla korcsoportonként: EGA HCP szerinti a játékosok besorolása 
(egyenlőség esetén a Bizottság jelenlétében pénzfeldobás dönt) 

1. Kör: 1-16, 2-15, 3-14, ….. játszik egymással. A győztesek kerülnek a felső 8-asba, a vesztesek az alsó 8-
asba. 

2. kör: A nyolcasokon belül: 1-8, 2-7,3-6, 4-5. A győztesek kerülnek a felső 4-esbe, a vesztesek az alsó 4-
esbe. 

3. kör: A négyeseken belül: 1-4, 2-3. 

4. kör: A győztesek játszanak az első helyért. a vesztesek a 3. helyért. (csoporton belül is) 
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8-as tábla: 

Rangsor szerint az 1., 4., 5., 8. kerül a felső 4-esbe „A” és 2., 3., 6., 7. kerül az alsó négyesbe „B”. 
A négyesek körmérkőzést játszanak és így döntik el a sorrendet. A győztes 2 pontot kap, a vesztes nem 
kap pontot.  A körmérkőzés során, 18 szakasz utáni döntetlen esetén nincs rájátszás, ekkor mindkét 
versenyző 1 pontot kap. A kapott pontszám alapján alakul ki a sorrend, egyenlőség esetén a következők 
döntenek ebben a sorrendben: egymás elleni eredmény, több megnyert szakasz, több megnyert szakasz 
a hátsó kilenc, három vagy egy szakaszon. Ha így is döntetlen, pénzfeldobás dönt. 

1. kör: a négyesen belül: 1-4, 2-3 
2. kör: a négyesen belül: 1-3, 2-4 
3. kör: a négyesen belül: 1-2, 3-4 
4. kör: A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4 

Ebből alakul ki a végső sorrend, az A1-B1 játszik az 1. helyért, az A2-B2 a 3. helyért, az A3-B3 az 
5. helyért, az A4-B4 pedig a 7. helyért. 

Holtverseny:  Az MGSZ Versenyszabályzatának 25. pontja szerint, a 18. szakasz befejeztével a 
játékot mindaddig tovább kell folytatni az előírt kör szakaszainak újra játszásával - 
az ott meghatározott sorrendben -, amíg a Match play-t valamelyik fél meg nem 
nyeri (kivéve a 8-as táblánál). 

 
Játék tempója:          A MGSZ Versenyszabályzat 17. pontja szerint. 
 
Eredménykártya leadása: Az eredménykártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn 

belül az erre kijelölt helyen (scoring area,) mindkét játékos által aláírva kell leadni. 
Az eredménykártyán fel kell tüntetni a győztest és a match-play eredményét. 
Amennyiben a játékos az eredménykártyát leadta vagy a kijelölt helyet elhagyta, 
úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.   

 
Eredményhirdetés: Az utolsó versenynapon az összes / a kategóriának az összes eredménykártya 

beérkezése és feldolgozása után. 

Segítők (Caddie-k): Junior korú játékosnak is lehet caddie-je. 

Golfkocsi használata: Elektromos autó használata kizárólag az MGSZ Versenyszabályzatában foglaltak 
(21.pont) szerint lehetséges. 

Ranglista pont:  Nyílt bajnokságnak megfelelően, a külföldi elviszi a helyezéssel járó pontot, de a 
Match play-re előírt pontszámok szerint. 

 
Budapest, 2019. augusztus 14. 
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