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VERSENYKIÍRÁS 
 

29. JUNIOR MAGYAR AMATŐR ÉS NYÍLT GOLFBAJNOKSÁG 
 

2018. augusztus 20-21-22. 
Pannónia Golf and Country Club 

 

A verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség / Pannónia Golf and Country Club 

 

Szabályok:  A verseny az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának és 
Ranglista kiírásának, valamint a Pannónia Golf and Country Club verseny alatt 
érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.  

 
A verseny ideje:  2018. augusztus 20-21-22. (3 nap) 
 
Gyakorló nap:  tel: 0622-594-200, mobil: 70-978-5687 online: www.golfpannonia.hu  
 

A verseny helyszíne: Pannónia Golf and Country Club, Alcsútdoboz 
 
A verseny formája:  Stroke play 3x18 lyukon  
  
Nevezési határidő: 2018. augusztus 13. hétfő, 23:59 

Fizetési határidő: 2018. augusztus 14. kedd, 23:59 
Lemondási határidő: 2018. augusztus 15. szerda, 17:59 
 
 
Nevezési díj: A Magyar Golf Szövetséghez tartozó klubok magyar állampolgárságú játékosai 

részére:  32.000 Ft 
 Külföldiek részére: 110 euro 
 
 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 a 3 versenynapon 
-  ebédet a harmadik versenynapon. 

 

Fizetés:   A nevezési díjat kérjük átutalással teljesítse a Magyar Golf Szövetség OTP Banknál 
vezetett alábbi számlájára: 11794008-20511052-00000000 
A közlemény rovatba kérjük beírni a versenyző, és a verseny nevét.  
 
A fizetési határidő lejárta után a függő, azaz ki nem fizetett nevezéseket a Magyar 
Golf Szövetség törli. 

 
 
 
 
 

http://www.golfpannonia.hu/
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Nevezés: A Magyar Golf Szövetség az alábbi korosztályos kategóriákban hirdeti meg a Magyar 

és Nyílt Junior Bajnokságot: fiú-lány U12, U14, U16, U18 kategória. Az elvárt indulói 
létszám min. 6 fő/kategória. 

 A versenybizottság a nevezési határidő lejárta után - beérkezett nevezések 
függvényében - dönt az esetleges kategória összevonásokról (a létszám alatti 
kategóriát összevonjuk a fölötte lévő kategóriával). 

  
Magyar Bajnokság 
Játékra jogosult minden junior (aki 2018. január 01-ig nem töltötte be a 18. életévét) 
amatőr golfozó, aki magyar állampolgár, klubja a Magyar Golf Szövetség tagja, és 
rendelkezik szövetségi versenyengedéllyel.  
 
Nyílt Bajnokság 
Játékra jogosult minden magyar és külföldi junior amatőr golfozó (aki 2018. január 1-
ig nem töltötte be a 18. életévét), akinek klubja tagja országa amatőr golf 
szövetségének, és rendelkezik szövetségi versenyengedéllyel.  
 

Résztvevők száma: A résztvevők száma a meghirdetett kategóriákban összesen maximum 114 fő. 
Túljelentkezés esetén a 114 legalacsonyabb hendikepű játékos nevezését fogadja el 
a Versenybizottság, a kategóriánként jelentkezettek számának arányában. 

 
 Aki a Junior Magyar Amatőr Bajnokságra benevez, az automatikusan részt vesz a 

Junior Nyílt Bajnokság kiértékelésében is, külön nem kell nevezni! 
 

WAGR  Világranglista (WAGR) pontok csak a fiú és lány U18- kategóriákban szerezhetők. 
Ezért azon U14 és U16 korcsoportú játékosok, akik világranglista (WAGR) pontokat 
szeretnének gyűjteni, lehetőségük van a magasabb U18-as kategóriába nevezni.  

 
 

Nevezés:  Nevezni egyénileg a hungolf.hu oldalon a Versenyek menüpont / Szövetségi 
versenyek /Magyar Bajnokság / Nevezés gombra kattintva: az itt megjelenő nevezési 
lap kitöltésével. A nevezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé. A 
jelentkezés beérkezéséről email-t küldünk.  

 

Nevezés visszavonása: Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy 
nevezését - a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzat 8. pontjának 
figyelembevételével vonhatja vissza. 

 
HCP limit:  

Magyar Bajnokság 
Lány: HCP limit: Exact HCP 30,0 
Fiú: HCP limit: Exact HCP 28,0 

 
Nyílt Bajnokság 
Külföldi lány: HCP limit: Exact HCP 12,0 

   Külföldi fiú: HCP limit: Exact HCP 10,0 
 

A versenyen csak azok a játékosok indulhatnak, akiknek hendikepje az MGSZ-nél 
ellenőrizhető. Külföldi klubtagok esetén 30 napnál nem régibb saját klub vagy 
szövetség által kiállíott HCP igazolás szükséges. 
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Versenybizottság: Harnos László, Szeberényi Máté, és a verseny hivatalos versenybírói (3fő) 
 
Versenybírók:  A versenyszabályzat előírásai szerint 
 
Díjazás: A Junior Magyar Amatőr és Nyílt Golfbajnokságon a Magyar Golf Szövetség az 

alábbi helyezéseket díjazza bruttó (stroke) eredmény szerint: 
 
Magyar Bajnokság: 
 
U18 fiúk:      I. helyezett  
                      II. helyzett  
                      III. helyezett 
 
U18 lányok: I. helyezett  
                      II. helyzett  
                      III. helyezett 
 
U16 fiúk:      I. helyezett  
                       II. helyzett  
                       III. helyezett 
 
U 16 lányok:   I. helyezett  
                         II. helyzett  
                          III. helyezett 
 
U 14 fiúk:       I. helyezett  
                        II. helyzett  
                        III. helyezett 
 
U14 lányok:  I. helyezett  
                        II. helyzett  
                        III. helyezett 
 
U12 fiúk:  I.helyezett  
                        II. helyezett 
           III. helyezett 
 
U12 lányok:  I.helyezett  
                        II. helyezett 
           III. helyezett 
 

Magyar Nyílt Bajnokság: 
 
U18 fiúk:         I. helyezett  
                         II. helyzett  
                         III. helyezett 
 
U18 lányok:    I. helyezett  
                         II. helyzett  
                         III. helyezett 
 
U16 fiúk:          I. helyezett  
                          II. helyzett  
                          III. helyezett 
 
U 16 lányok:     I. helyezett  
                           II. helyzett  
                           III. helyezett 
 
U 14 fiúk:          I. helyezett  
                           II. helyzett  
                           III. helyezett 
 
U14 lányok:      I. helyezett  
                            II. helyzett  
                            III. helyezett 
 
U12 fiúk:            I.helyezett  
                            II. helyezett 
               III. helyezett 
 
U12 lányok:      I.helyezett  
                           II. helyezett 
              III. helyezett

 
Magyar Junior Bajnok 
(Ebben a kategóriában csak a férfi távoli (fehér) és női távoli (kék) elütőről induló játékosok vehetnek részt): 

Bruttó fiú I. helyezett 
Bruttó lány I. helyezett 

Nyílt Junior Bajnok 
(Ebben a kategóriában csak a férfi távoli (fehér) és női távoli (kék) elütőről induló játékosok vehetnek részt): 

Bruttó I. Lány Nyílt Junior Bajnok 
Bruttó I. fiú Nyílt Junior Bajnok 
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Elütők: 
 
Fiúk:   U18- Férfi hátsó elütő (fehér) 
   U16 – Férfi standard elütő (sárga) 
   U14 – Férfi standard elütő (sárga) 
   U12 – Férfi közeli elütő (kék) 
 
Lányok:   U18- Női hátsó elütő (kék) 
   U16 – Női standard elütő (piros) 
   U14 – Női standard elütő (piros) 
   U12 – Női standard elütő (piros) 

 
Indítás: Első játéknapon kategóriánként egzakt hendikep szerint növekvő, a másodikon az előző napi 

eredmény szerint növekvő, a harmadikon az előző két napi összesített eredmény szerint 
csökkenő sorrendben történik. Az indítás a résztvevők számától függően az 1-es és szükség 
esetén a 10-es tee-ről történik.  

 

Holtverseny: Holtverseny esetén az első hely sorsát szétütés (Play off) dönti el a 
versenybizottság által kijelölt pályaszakaszokon „hirtelen halállal”. A további 
helyezéseket azonos eredmény esetén a pálya utolsó 18, 9, 6, 3, 1 szakaszán 
elért eredménye dönti el.  

  

Játék tempója:  A Versenyszabályzat 17-es pontja alapján. 
 

Caddie: Nem megengedett. 
 

Kísérők: Szülők, érdeklődők, kísérők a játékosoktól min. 30 m távolságban kell, hogy 
tartózkodjanak, és nem kommunikálhatnak velük semmilyen formában sem. 

 

Score-kártya leadása: A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az erre 
kijelölt helyen (scoring area) a versenyző és markere által aláírva kell leadni. 
Amennyiben a játékos a score-kártyát leadta és a kijelölt helyet elhagyta, úgy 
módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége. 

 

Eredményhirdetés: 2018. augusztus 22-én az összes score-kártya beérkezése és feldolgozása után. 

 
Távolság mérő: Távolságmérő használható. 

 

Golfkocsi használata:  Elektromos autó használata nem lehetséges. 
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A verseny programja 
 
 
Gyakorlónap: 

2018. augusztus 19. vasárnap  
Telefonos tee-time foglalás szükséges. Tel: 0622-594-200, mobil: 70-978-5687 
online: www.golfpannonia.hu 

Versenynapok: 
 
1. versenynap  2018. augusztus 20.  hétfő 
   1. versenynap 
 
2. versenynap  2018. augusztus 21. kedd 
   2. versenynap 
 
3. versenynap  2017. augusztus 22. szerda 
   3. versenynap, Ebéd, Eredményhirdetés 
    

 
2018. Július 1. 

Magyar Golf Szövetség 
www.hungolf.hu  

 

http://www.hungolf.hu/

