Hencse National RANGLISTA Verseny / Tournament - VERSENYKIÍRÁS / INVITATION
Szabályok/Rules:
A versenyen az R&A szabályai, a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzata és Ranglista Kiírása, valamint a Hencse National
Golf & Country Club verseny idejére érvényes helyi szabályai érvényesek.
The rules of R&A, the competition rules of the Hungarian Golf Federation, and the local rules of Hencse National Golf & Country Club
shall be applicable for the tournament.
1.

A Verseny Rendezője és Helyszíne / Tournament Organizer and Venue:
Hencse National Golf & Country Club, 7532 Hencse, Kossuth utca 1-3

2.

Időpont / Date:
2018. július 21. szombat / Saturday, July 21st, 2018.
Indítás / Teetime: reggel 9.00 órától 3-fős flight-okban az 1. és 10. elütőkről, playing hendikep szerinti növekvő sorrendben, egymás
utáni indítással / from 9:00 AM in flights of 3, teeing off from the 1st and 10th tees, from lowest to highest playing handicap.

3.

A Verseny Formája / Tournament Format:
Egyéni Stableford Verseny 18 Lyukon / Single Stableford Tournament on 18 Holes

4. A Verseny Nem HCP Módosító / The Tournament is Not HCP Qualifying
5. Játék Jogosultság / Participation:
A versenyen kizárólag a Magyar Golf Szövetséghez, vagy az EGA által elismert más nemzeti golfszövetséghez tartozó klubok tagjai
indulhatnak, akik 36 vagy az alatti EGA hendikeppel rendelkeznek, és azt hiteles módon igazolni tudják. /
Only members of Hungarian Golf Federation clubs, or members of other clubs recognized by the EGA, who can prove they have an EGA
handicap of 36 or lower, may take part in the tournament.
6. Nevezés módja és határideje / Method and deadline to enter:
2018. július 20 (péntek) 12.00 óráig / until July 20, 2018 (Friday), 12 PM.
Nevezés írásban az alábbi email címen / Entry in writing to the following email address: hencsegc@gmail.com
Nevezést visszamondani a startlista közzétételéig lehet, utána NO SHOW-nak minősül a lemondás vagy a versenyen való nem megjelenés
The entry may be canceled until the publication of the start list; otherwise, it will be considered a NO SHOW.
Ha túljelentkezés történik (78 FŐ FELETT), akkor az alacsonyabb EGA hendikepes versenyzők indulhatnak a ranglista versenyen. /
If the number of entrants exceeds the maximum (more than 78), those with the lower EGA handicaps qualify for the tournament.
7. Startlista Összeállításának Módja / How the Starting List is Compiled:
3 fős flight-okban, playing hendikep szerinti növekvő sorrendben / in flights of 3, teeing off from from lowest to highest playing handicap.
8. Kategóriák és Elütők / Categories and Tees:
Férfi A / Men A (EHCP – 18.4)
Férfi B / Men B (EHCP 18.5 – 36.0)
Nők / Ladies (EHCP – 36.0)
Szenior / Senior (EHCP – 36.0)
Junior (EHCP – 36.0)

Férfi standard (sárga) elütő / Yellow Men’s Tee
Férfi standard (sárga) elütő / Yellow Men’s Tee
Női standard (piros) elütő / Red Ladies’ Tee
Férfi közeli (zöld) elütő / Green Seniors’ Tee
 12 év alatti (zöld) / Under 12 years old (green)
 12 év feletti (sárga) / Over 12 years old (yellow)
 Lányok (piros) / Girls (red)

9. Holtverseny Eldöntésének Szabályai / In Case of a Tie: az utolsó 9.,6.,3.,2.,1. szakaszok eredménye dönt. / when gross and net results are
the same, the results of the last 9.,6.,3.,2.,1. holes shall break the tie.
10. Score-kártya Leadásának Helye és Módja / Where and How the Score Card is submitted:
A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül a recepción a versenyző és markere által aláírva kell leadni. A
továbbiakban módosításra, javításra nincs lehetőség.
The score card must be signed and submitted to Reception by the competitor and his/her marker as soon as possible after finishing the
tournament. The score card may not be modified or corrected thereafter.
11. Golfkocsi Használatára Vonatkozó Szabály / Use of a Golf Cart:
Játékosoknak a versenyt gyalogosan kell teljesíteniük kivéve azon játékosnak, aki tartós betegségét (minimum 6 hónap) szakorvosi igazolással
igazolta az MGSZ felé, ők valamint a szuper szeniorok jogosultak golfkocsi használatára. /
All Competitors must complete the tournament on foot with the exception of those players who have provided the Hungarian Golf
Federation evidence of a long-term illness (minimum 6 months) with a medical certificate; they, as well as super seniors, are entitled to use a
golf cart.
12. Díjazás / Prizes:
Bruttó 1. Helyezett / Gross 1st Place
Nettó 1.– 3. Helyezett kategóriánként / Net 1st – 3rd Place for each Category
Nearest to the Pin (9-es / Hole 9)
Longest Drive (14-es / Hole 14)
13. Versenybizottság, Bírók / Tournament Committee, Referees: Bóczi Róbert, Pánger Tímea, Horváth Béla
14. Nevezési díj / Entry Fee:
Hencse National Golf & Country Club tagoknak / members
Más golf klubok tagjainak / members of other golf clubs
Más golf klubok junior tagjainak / junior members of other golf clubs

6.000 HUF
21.000 HUF
14.000 HUF

A Nevezési Díj Tartalmazza / the Entry Fee Includes:





greenfee-t a verseny napján / greenfee on the day of the tournament
induló csomagot / welcome bag
a versenyt követő ebédet / lunch after the competition
a versenyt megelőző napra (péntekre) a greenfee-re 50 %-os kedvezményt /
50% discount on the greenfee on the day preceding the tournament (Friday)

Kísérőknek a versenyt követő ebéden való részvétel 4.000 HUF / for those who do not take part in the tournament the lunch costs HUF 4.000.
A nevezési díj fizetendő a klub recepcióján KÉSZPÉNZZEL a versenyt megelőzően. /
The entry fee is payable IN CASH at the club’s Reception prior to the tournament.
14. Távolság Mérő / Range Finder: a helyi szabály szerinti távolságmérő használható. / Range Finders may be used according to local rules.

A versenybizottság a változtatás jogát fenntartja! / The Tournament Committee reserves the right to change terms and conditions!

