
 

Meghívó / Invitation 

Old Lake Club 20. Jubileumi Ranglistaverseny/ Old Lake Club 20. Jubilee Tournament 

 

Az Old Lake Golf Club szeretettel meghív minden játékost 

 

az Old Lake Club 20. Jubileumi Ranglistaversenyére 

 

2018. szeptember 22-én, szombaton 

 

The Old Lake Golf Club cordially invite all players 

 

to the Old Lake Club 20. Jubilee Tournament 

 

on Saturday the 22th of September, 2018 

 

Részletes kiírás az alábbiakban / the tournament’s conditions are the followings: 

 

Szabályok/The Rules: 

a Royal&Ancient Golf Club of St. Andrews, a Magyar Golf Szövetség érvényben lévő ranglista 

versenyszabályzata és az O.L.G.C. helyiszabályai az irányadóak / The rules of Royal&Ancient Golf 

Club of St. Andrews, the operative ranking competition  rules of the Hungarian Golf Federation,  

and the local rules of O.L.G.C. shall be applicable. 

 

Időpont/Date: 2018. szeptember 22. (szombat) / (Saturday) 22 September, 2018 

Helyszín/The venue: Old Lake Golf Club, Tata / Old Lake Golf Club, Tata 

Indítás/Teetime: döntés alatt/ decision will be later 

Nevezési határidő/Deadline of registration: 2018. szeptember 21. (péntek) 14:00/ 14:00 P.m. 21 

(Saturday) September, 2018 



A játék formája/The form of the play: Stableford játék 18 lyukon, HCP módosító / Stableford play 

on 18-holes, HCP can be modified by results 

Szervező/The Organizer: Old Lake Golf Club 

 

 

Kategóriák/The Categories: 

Férfiak „A”/ Men „A”: HCP: 0-18,4 

Férfiak „B”/Men „B”: HCP: 18,5-36 

Nők/Women: HCP: 0-36 

Seniorok/Seniors: HCP: 0-36 

Juniorok/ Juniors: HCP: 0-36 

 

Elütők/ Tees: 

A Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának 14. pontja szerint. 

By point 14. of the Hungarian Golf Federation’s Competition Rules 

 

Résztvevők/The Paticipants: 

Bármely hazai és külföldi klub tagjai részt vehetnek a versenyen, akik klubjuk igazolt max 36 HCP-

vel rendelkeznek. 

Members of Hungarian or foreign golf clubs are allowed to play with valid mac HCP of 36 prooved 

by their clubs. 

Túljelentkezés esetén az MGSZ hivatalos ranglista verseny szabályzata szerint jár el a Klub. In case 

of the number of the players are over the limit, the Club will apply the rules which are valid for the 

ranking competitions. 

 

Holtverseny esetén irányadó szabályok/ the rules that are appilcable in case of tie: 

Versenyszabályzat 23. pont/Competition Rules point 23. 

 

Díjak/Prizes: 

A helyezetteknek kupa, valamint a főszponzor, által felajánlott díjak 

The winners will be awarded by trophies and gifts offered by the sponsors 

• Abszolút 1. helyezett / Best gross score 

• Kategóriánként 1-3. helyezett / The first 3 in every category 



• Nearest to the Pin (8) 

• Longest Drive (15) 

 

 

Nevezési díj/The Entry Fee: 

OLGC tagoknak  / The members of OLGC                       9.000 HUF 

Más golf klubok tagjainak / The members of other golf clubs    22.000 HUF 

 

A nevezési díj tartalmazza /The entryfeeincludes: 

• greenfee-t a verseny napján / the greenfee on the day of the tournament 

• a verseny megszervezésének díját / the organisation fee of the tournament 

• snack csomag az indulásnál / snack bag at start 

• a versenyt követő ebédet / lunch -after the competition 

• kísérőknek a versenyt követő ebéden való részvétel 4.000 HUF / for those who are not 

going to play in the tournament the lunch will cost HUF 4.000 

Jelentkezés/Application 

Telefon: (+36)-34-587-620, 06-30-74-72-703 (Club recepció); Email: club@oldlakegolf.com 


