
"Golfcsütörtök - Kisoroszi" - 2018


Kedves Golfozó Barátaink!


A Magyar Golf Club és a Golfcsütörtök szervezői szeretettel meghívnak a


"Golfcsütörtök - Kisoroszi"


versenysorozatra.


A versenyek helyszíne: Magyar Golf Club, Kisoroszi


A versenyek időpontja: 2018. április 12. és 2018. október 25. között, minden csütörtökön.


Tee-time: Shot-gun start, 13:00


Nevezési határidő: A verseny kezdete előtt fél órával.


A versenyre jelentkezés:


A Magyar Golf Club Kisoroszi recepcióján


Telefon: 06 26 592 020

Email: recepcio@magyargolfclub.hu

vagy  a versenyekre magatokat is benevezhetitek online, hiszen hétfőtől elérhetővé válik a 
frissített regisztrációs felület: http://golfmania.hu/play


Köszönet érte Szalai Ervinnek, aki idén is felajánlotta a program használatát a 
versenysorozatunkhoz.


Kategóriák, versenyforma, résztvevők:


Minden kategóriában férfiak és nők együtt.

Minden játékos két kategóriában indul. („Bruttó” kategória és az életkornak/HCP-nek megfelelő 
„saját” kategória) FIGYELEM! Azok a felnőtt játékosok, akiknek a (hivatalos) exact handicap-je 
16.1 és 25.9 közötti tartományba esik, választhatnak, hogy az év folyamán a „Stroke” vagy a 
„Stableford” kategóriában kívánnak-e indulni. („Stroke” kategóriában maximum 20-as playing 
handicap-et veszünk figyelembe!) A játékos kizárólag a versenysorozaton történő első 
megjelenéséig változtathat kategóriát. Év közben kategóriaváltás nem lehetséges!


xHCP: 

első alkalommal a játékos hivatalos exact handicap-je,

majd a Golfcsütörtök-sorozaton elért eredményei alapján számított és nyilvántartott handicap-
je, valamint az aktuális exact handicap-je közül az alacsonyabbhoz tartozó playing handicap

HCP-módosítás: A Golfcsütörtök versenyei nem HCP-módosító versenyek. (HCP-módosításra 
az EDS-szabályai szerint van lehetőség.)


Elütők: Minden kategóriában az életkornak és a nemnek megfelelően.


Nevezési díj: 2.000 Ft + pályabérlettel nem rendelkezőknek Green Fee 7.900,- Ft


Szponzorált szakaszok:




4-es szakasz Longest Drive

8-as szakasz second shot Nearest-to-the-Pin

14-es szakasz Nearest-to-the-Pin a Krama Egészségközpont felajánlásával (by Krasznai Zsolt)

A fordulók díjazása: A nevezési díjakból nyereményalapot hozunk létre a következők szerint:


A versenysorozat pontozása: A Golfcsütörtök minden egyes fordulóján a játékosok pontokat 
szereznek az alábbiak szerint:


Helyezés alapján: minden játékos annyi pontot szerez, ahány játékost megelőzött az adott 
kategóriában („Bruttó” és „saját” kategória külön-külön)

Teljesítmény alapján: xHCP-nél rosszabb eredmény esetén +1 pont, xHCP „megjátszása” 
esetén (puffer zóna) +3 pont, xHCP-nél jobb eredmény esetén +5 pont. (Természetesen a 
„Bruttó” kategóriában az xHCP=0)

A játékos egy fordulóban elért pontszáma: az adott kategóriában helyezés alapján elért 
pontszámának és az adott kategóriában teljesítmény alapján elért pontszámának összege. 
(Tehát egy külön pontszám a „Bruttó” kategóriában és egy külön pontszám a játékos „saját” 
kategóriájában)

A versenysorozat győztese: Minden kategóriában a versenysorozat győztese az a játékos, aki 
legalább 8 alkalommal részt vett a versenysorozaton és az adott kategóriában elért 8 
legnagyobb pontszámának összege alapján a legtöbb pontot gyűjtötte. (Pontegyenlőség 
esetén az a játékos nyer, aki az adott kategóriában a legjobb 9 pontszáma alapján több pontot 
szerez. Amennyiben ez sem dönt akkor a legjobb 10 pontszám, majd a legjobb 11 pontszám 
stb. alapján kell az elsőséget eldönteni. Amennyiben valamelyik játékos nem vett részt annyi 
versenyen, ahány verseny szükséges a győzelem eldöntéséhez, akkor a játékosnak az adott 
fordulóra 0 pontot kell számítani. Amennyiben ez sem dönt, akkor sorsolással (pénzfeldobás) 
kell eldönteni a sorrendet.) A kategóriák győztesei vándorkupát kapnak.


Játékidő: A játékidő 4 óra 30 perc + a távoli elütők eléréséhez, illetve a távoli elütőktől a 
klubházba visszajutásra további 30 perc áll rendelkezésre. Így a verseny vége, azaz a score-
kártyák leadásának végső határideje a meghirdetett tee time + 5 óra. Azok a score-kártyák, 
amelyeket nem adnak le a megadott határidőig a verseny kiértékelésében semmilyen formában 
nem vesznek részt és a játékosok pontokat sem kaphatnak. Extrém körülmények (időjárás, 
pálya foglaltság, stb.) esetén a szervezők meghosszabbíthatják a score-kártya leadási 
határidőt.

Eredményhirdetés: Az utolsó - még kiértékelhető – score-kártya leadását követően 15 percen 
belül.


Startlista: A maximum 3 fős flight-ok kialakítását a szervezők végzik!

Golfkocsi, távolságmérő használata: A Golfcsütörtök fordulóin elektromos golfkocsi és 
távolságmérő szabadon használható.


Score-kártya leadás: A score-kártyákat a játék befejeztét követően a legrövidebb időn belül a 
recepción kell leadni, a játékos és markere által aláírva. A leadás után módosításra, javításra 
nincs lehetőség.


A versenysorozat weboldala: http://golfmania.hu


Facebook-csoportja: http://www.facebook.com/groups/442954355739548/


Jó játékot kívánunk!


