
                                Szenior Ősz 2018 
 

(Évzáró Ranglista verseny) 
 

Fehér Tibor emlékverseny 

 

 

Verseny rendezője: Magyar Senior Golfozók Társasága 

 

Versenyfeltételek: A verseny a R&A szabályai, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzata 

és Ranglista kiírása, a Balaton Golf Club helyi szabályai, valamint a Versenykiírás szerint kerül 

megrendezésre. 

 

Verseny helye és ideje:  Balaton Golf Club, Balatonudvari 

    2018. október 04. (csütörtök) 

 

Résztvevők:  A Magyar Senior Golfozók Társasága tagjai, a Magyar Golf Szövetség 

regisztrációs kártyájával rendelkező az 50. életévét betöltött hölgyek illetve az 55. életévét 

betöltött férfi versenyzők. (Lásd MGSZ versenyszabályzat 14. pontja).  

 

Versenyforma: Stroke-play 18 lyukon. Ranglista és HCP minősítő.  

 

Kategóriák:  szenior férfi EHCP = 36-ig, kék elütő, 

  szenior nő EHCP = 36-ig, piros elütő, 

 szuper szenior férfi EHCP = 36-ig, kék elütő  

 

 

Verseny kezdete: 2018. október 04 (csütörtök) 10.00 órakor, indítás 10 percenként, 3 fős – 

lehetőség szerint azonos kategóriájú – csoportokban, a résztvevők számától függően az 1-es és a 

10-es elütőkről, növekvő hendikep szerinti sorrendben. 

 

Tee time: Információt a klub recepciója ad 2018. október 03-án (szerda) 15 órától  

a +36 87 549 200 telefonszámon, valamint megtekinthető a https://www.pccaddie.net startlista 

menüpont alatt.  

 

Score-kártya leadás: A score-kártyát a klubház recepcióján kell leadni. A klubház a scoring 

area, ahol a kártyán lévő adatok még módosíthatók. A kártya leadása, illetve a terület elhagyása 

után a score- kártya módosítása tilos. 

 

Értékelés:  Szenior férfi  Bruttó I. II. III. helyezett. 

    Nettó I., II., III. helyezett 

  Szenior nő  Bruttó I. II. III.  helyezett 

    Nettó I., II., III. helyezett. 

 Szuper szenior férfi  Bruttó I. II. III. helyezett 

    Nettó I., II., III. helyezett 

https://www.pccaddie.net/


Csak abban a kategóriában hirdetünk bruttó II. és III. helyet, amely kategóriában az indulók 

létszáma eléri a 10 főt. 

Az értékelés során egy versenyző csak egy díjat kaphat. 

 

Nettó eredmény = stroke – playing HCP 

 

Azonos eredmény esetén az első hely a bruttó értékelésekben szétütéssel (play off) lesz eldöntve a 

Versenybizottság által kijelölt lyukakon “hirtelen halállal”. A további helyek egyenlőség esetén 

az utolsó 9, 6, 3, 1 szakaszok összeredménye alapján kerülnek meghatározásra. 

 

Külön díjak: 

Nearest to the pin és longest drive, külön – külön mindhárom kategóriában. 

 

Eredményhirdetés: 2018. október 04-én a verseny befejezését követő fél óra múltával. 

 

Nevezés: Legkésőbb 2018. október 02 (kedd) 19 óráig, kizárólag a mellékelt nevezési lappal 

a info@seniorgolf.hu címre. Későbbi nevezés elfogadása nem lehetséges! 

Telefonos nevezést nem fogadunk el ! 

 

Nevezési díj:  12.000 Ft. a Magyar Senior Golfozók Társasága tagjai részére,  

    5.500 Ft a Balaton Golf Club tagjai részére.  

Más játékosok részére 18.000 Ft, amely tartalmazza a greenfeet, induló csomagot, kétfogásos 

ebédet és az eredményhirdetésen való részvételt. A nevezési díj a klub recepcióján kártyával 

vagy készpénzzel fizetendő. 

 

Labdák: Az érvényes „Szabályos Golflabdák Listája” szerint. 

 

Elektromos kocsik használata: Elektromos kocsira vonatkozó igényt a nevezéssel együtt kell 

bejelenteni, és a szakorvosi igazolást (másolatát) is be kell bemutatni. A verseny napján a 70. 

életévüket betöltöttek részére orvosi igazolás nem szükséges. 

 

Elektronikus távolságmérő használata: engedélyezett /14-3 szabály/. 

 

Versenybizottság: A verseny napján kifüggesztésre kerül. 

 

Versenybírók: Cservák László, Rakács György 
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Magyar Senior Golfozók Társasága 
 

Szenior Ősz 2018 
Évzáró Ranglista Verseny 

 
Fehér Tibor emlékverseny 

 

 

Balaton Golf Club - Balatonudvari 

2018. október 04. (csütörtök) 

 

 

       N E V E Z É S I   L A P 

 

 

Név:    ……………………………………...………… 

 

Állampolgárság:  ……………… 

 

Golf Club:   ……………………………………...………… 
 
EHCP:   ……….. 
 

Nevezési kategória: Szenior férfi  □  
   Szenior nő  □   
   Szuper Szenior □  
 
                                 
Telefon, mobil: ……………………………………... 
 

E-mail:   ……………………………………... 
 

Trolley:   igen / nem  
 

Elektromos autó:  igen / nem 

 

Dátum:  2018 /       /       / 
 
 
Aláírás:   ………………………………………  

 

.Ezt a jelentkezési lapot kérjük legkésőbb 2018. október 02. (kedd) 19.00 óráig 
visszaküldeni a következő e-mail címre: info@seniorgolf.hu 


