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RANGLISTA KIÍRÁS 2019
A Magyar Golf Szövetség meghirdeti a ranglisták felállítását, és az arra való felkerülést az
alábbi feltételek szerint:
1. A ranglista
A versenyeket az R&A szabályai, a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzata és
Ranglista Kiírása, valamint a rendező klub verseny idejére érvényes helyi szabályai alapján
kell lebonyolítani.
A Magyar Golf Szövetség által kijelölt ranglista versenyeken a játékos által a kategóriák
szerinti bruttó Stableford helyezési sorrend, stroke play versenyek esetén a bruttó stroke
play helyezési sorrend és a jelen kiírás szabályai alapján szerzett pontok csökkenő sorrend
szerinti listája.
Ranglista közzétételére: Női, Mid-Amatőr Női, Szenior Női, Férfi, Mid-Amatőr Férfi, Szenior
Férfi, Szuper Szenior Férfi kategóriákban kerül sor.
Juniorok ranglista kiírását külön szabályzat tartalmazza.
Klubranglista versenyeket csak egynapos versenyként lehet kiírni és megtartani.
Klubranglista versenyek rendezésével kapcsolatos szabályok egy részét az „MGSZ
ranglistaversenyre történő jelentkezés szabályzata” tartalmazza, ami jelen kiírás szerves és
elválaszthatatlan része. (lásd.: 1. számú melléklet)
2. Résztvevők
Minden 36 EGA hendikepes, vagy 36 EGA hendikep alatti amatőr golfozó, aki a Magyar Golf
Szövetséghez tartozó golfklub tagja, és a Szövetség nyilvántartásában aktív klubtagként
regisztrálásra került valamint rendelkezik szövetségi versenyengedéllyel.
Minden versenyző az adott év január 1-én betöltött életkorának megfelelő ranglista
kategóriában kerül regisztrálásra és egész évben ebben a ranglista kategóriában szerezhet
pontokat, kivéve
- azon - folyó év január 1-én már szenior kort betöltő – játékosok, akik az év elején
legkésőbb március 15-ig nyilatkoznak anyaklubjuknak arról, hogy egész évben a
férfi ill. a női ranglista kategóriában kívánnak versenyezni és ranglista pontokat
gyűjteni. Ez nem akadályozza őket abban, hogy szenior versenyeken induljanak,
csak ott nem szerezhetnek ranglista pontokat.
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alapkategória megváltoztatására évközben is van lehetőség, ha a játékos betölti a
korhatárt és születésnapja után más kategóriába kerülne. A versenyző az év
folyamán, de legkésőbb születésnapját megelőző 15. napig bezárólag dönthet,
hogy kategóriát vált, vagy automatikusan megmarad az év eleji kategóriában. A
döntést postai úton írásban vagy email-ben kell eljuttatnia az MGSZ-nek. Az MGSZ
legkésőbb 15 napon belül átvezeti a kategóriaváltást, a változás az átvezetés
napján lép hatályba. Kategóriaváltáskor az összes előzőleg megszerzett pontját
elveszti a versenyző, amit az előző kategóriájában szerzett.
Junior korú játékos nem kerülhet férfi vagy női ranglista kategóriába. Ha egy játékos egy
adott versenyen más kategóriában szeretne indulni, mint amit az életkora meghatároz, azt
megteheti (pl.: szenior nők női kategóriában, ill. szenior férfiak férfi kategóriában), de azon a
versenyen nem szerezhet ranglista pontot.
Ha egy versenyre túljelentkezés történik, akkor az alacsonyabb EGA hendikepes versenyzők
indulhatnak a ranglista versenyen. Túljelentkezés esetén a nők 1/3-os arány eléréséig előnyt
élveznek. A rendező klub 3 szabad kártyát kap az indulási jogra a létszámkereten belül, amit
kizárólag a 2. pont első bekezdésében szereplő feltételeknek megfelelő versenyző kaphat.
Felnőtt férfi és női játékosok, elsősorban a férfi és női ranglistán szerepelnek, de ezenkívül a
mid-amatőr ranglistán is szerepelhetnek (akik megfelelnek a mid-amatőr feltételeknek és
tagjai a MMAGE-nek).
A fegyelmi büntetésben részesült versenyző a vétség elkövetése évében valamint a fegyelmi
büntetés hatálya alatt ranglista pontot nem kaphat, a már esetlegesen megszerzett pontokat
a vétség elkövetésének évében elveszti.
3. 9 Lyukas pályán rendezendő ranglista versenyek
9 lyukú pályán csak 2 x 9 lyukon lehet ranglistaversenyt rendezni.
4. Ranglista pontok számítása
Klub ranglista versenyeken (18 vagy 9 lyukas pályán) az indulók a verseny nehézségétől
függően kapnak ranglista pont. Kategóriánként kerül minősítésre a verseny annak
megfelelően, hogy az adott kategória aktuális első 10 ranglista helyezettjéből hány játékos
vett részt az adott ranglista versenyen. Az első tíz helyezett induló számába az a versenyző
számít, aki ténylegesen elindult a versenyen (tee off).
Számítás a 2. számú melléklet szerint.
alap pontszám: 210
helyezések közötti lépcső pontszáma: 10 pont
Az első helyezett pontszáma: Az első 10 helyezettből indulók létszáma szorozva 1,5-tel,
valamint a helyezettek közötti lépcső alappontszámával (10) plusz az alappontszám.
1.
2.
3.
4.
5.

és
és
és
és
és

2. közötti különbség 4 lépcső, azaz 40 pont
3. közötti különbség 3 lépcső, azaz 30 pont
4. közötti különbség 2 lépcső, azaz 20 pont
5. közötti különbség 2 lépcső, azaz 20 pont
6. közötti különbség 2 lépcső, azaz 20 pont
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utána 10 pont a különbség minden versenyző között. Azon versenyző után, aki 10 pontot
kap, minden további versenyző 5 pontra jogosult, ha értékelhető eredménnyel szerepel
az eredmény listában..
Az MGSZ további versenyei:
Nyílt Magyar Bajnokságok
Magyar Amatőr Bajnokságok
Nyílt Match Play Bajnokság
Magyar Kupa

1 000 pont (cut HCP átlaga 5,5 vagy alatti)
800 pont (cut HCP átlaga 5,5 feletti)
700 pont
600 pont
500 pont

lépcső
15 pont
15 pont
15 pont
15 pont
15 pont

A helyezések után járó pontok számítási módszere ugyanaz, mint a klubversenyeknél az
eltérő lépcső pontszámok figyelembevételével. Addig kerül csökkentésre az adható
pontszám, amíg az el nem éri a lépcső pontszámának értékét. Utána 10 pontot kapnak a
versenyzők - akik az eredménylistában értékelhető eredménnyel szerepelnek - a Magyar
Kupán 5 pontot.
Klubcsapat bajnokságon a csapatok az alábbiak szerint kapnak pontot:
Csapatbajnokságra csak az a versenyző nevezhető, aki az adott év május 1-je óta tagja a
klubnak (ott vezeti a HCP-jét ezen időpont óta a PC Caddie szerint) és szerzett ranglista
pontot a nevező csapat tagjaként az adott évben.
Klubcsapat bajnokságon egyéni pont nem szerezhető.
Csapat pont
1. 25 000 pont
2. 20 000 pont
3. 16 000 pont
4. 14 000 pont
5. 12 000 pont
6. 10 000 pont
7. 8 000 pont
8. 6 000 pont
9. 4 000 pont
10. 2 000 pont
Többi induló csapat 1 000 pont.
A Magyar Amatőr és a Nyílt Bajnokságon a szenior férfiak és a szenior nők nem szereznek
pontot, számukra a Nemzetközi és Magyar Szenior Golfbajnokság eredménye számít. A
Magyar Bajnokságon szereplő nem magyar állampolgárok is kapnak ranglista pontot a
versenyen való indulás esetén.
Azon játékosok, akik valamilyen oknál fogva nem kaphatnak ranglista pontot egy versenyen,
a helyezéshez járó pontszámot nem viszik el, tehát mindenki a ranglista versenyzők között
elért helyezéséhez tartozó pontszámot kapja. Kivéve a Nyílt Bajnokságok, ahol azon
versenyzők, akik nem kaphatnak ranglista pontot, elviszik a helyezéssel járó ranglista pontot.
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5. A ranglista kiszámítása
A ranglista kiszámítását az MGSZ nyilvántartó rendszer végzi a versenynap zárása
utánlehetőleg minél előbb, de legkésőbb a követő hét szerda 12.00-ig.
Az utolsó 365 nap eredményeinek összesítése a ranglista.
A ranglista versenyeken elért legjobb nyolc eredmény kerül beszámításra, plusz a 9 lyukú
ranglista versenyek közül a legjobb eredmény az összesített pontszám kiszámításakor. Egy
pályáról maximum 3 ranglista eredmény kerül beszámításra.
Ez alól kivételt képez a Mid-Amatőr ranglista, ahol a Mid-Amatőr Tour versenyeinek
helyszínei nem számítanak be a 3 helyszínbe.
Minden versenyző egy adott napon csak egy kategória ranglistáján szerepelhet, kivéve a
Mid Amatőr játékosokat.
A Mid-Amatőr ranglista a női vagy a férfi ranglistán elért eredmények és a Mid-Amatőr Golf
Touron (Mid-Amatőr Nyílt Bajnokság, Mid-Amatőr ranglista verseny, Mid-Amatőr Matchplay
Bajnokság és Mid-Amatőr Golf Kupa) kapott összesített ranglista pontszámból adódik össze.
6. Klub ranglista
A Magyar Golf Szövetség folyamatosan közzéteszi tagklubjai ranglistáját. Ennek kiszámítása
úgy történik, hogy a klub játékosai által az 5. pont szerinti számítás alapján megszerzett
egyéni ranglista pontok klubonként összegzésre kerülnek (Mid-Amatőr ranglistán elért
pontszámok nem kerülnek ide beszámításra). A junior játékosok pontjai a Junior ranglista
szabályzatban meghatározott módon kerül beszámításra a klub összes pontszámába.
(hogyan?) A Klubcsapat Bajnokságon szerzett pontszám hozzáadódik az egyéni eredmények
által szerzett pontokhoz és így alakul ki a végső sorrend.
7. A ranglisták közzététele
Az aktuális ranglistákat a Magyar Golf Szövetség a ranglista versenyt követő napon hozza
nyilvánosságra internetes honlapján (hungolf.hu), és az MGSZ HCP nyilvántartó
rendszerében is közzétételre kerül.
8. A ranglista versenyek szabálytalan megszervezésével kapcsolatos szankciók
•

•

Ranglista verseny rendezése szabályainak megsértése esetén a Versenyszervezési
Bizottság javaslatára az MGSZ Elnöksége 100 eFt büntetéssel is sújthatja a klubot.
Visszatérő esetben a büntetés 250 eFt.
Amennyiben a rendező klub a ranglista verseny feltételeit és a Magyar Golf
Szövetség Versenyszabályzatát kifejezetten súlyos esetben nem tartja be, a
Versenyszervezési Bizottság javaslatára az MGSZ Elnöksége a hibák ill. mulasztások
kivizsgálása után jogosult a következő ranglistaverseny rendezési jogát megvonni.
MGSZ ezen jogát valamint a pénzbüntetési jogot a verseny rendezése után 4 héten
belül gyakorolhatja.
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Ilyen mulasztás lehet például, de nem kizárólagosan:
•
•
•
•

indokolatlanul 1 tee-ről vagy nem a Versenyszabályzatban feltűntetett módon
valamelyike szerinti indítás
a versenybizottság tagjainak illetve a versenykiírás késedelmes közzététele
startlista késedelmes közzététele illetve a korábban megadottól való eltérés
score-kártyák nem megfelelő kezelése

Budapest, 2018. december 17.
Magyar Golf Szövegség elnöksége
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