Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
Tommy Hilfiger
JUNIOR GOLF TOUR 2019.
A Magyar Golf Szövetség a 2019. évre a junior golfjátékosok részére 8 fordulóból álló
versenysorozatot ír ki.
Versenyfeltételek: A versenysorozat az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség
Versenyszabályzatának és Ranglista Kiírásának, valamint a verseny
helyszínéül szolgáló pályák, Junior Tour verseny alatt érvényes helyi
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.
A versenysorozat rendezője: Magyar Golf Szövetség.
A verseny formája: Stroke play és Stableford alapú játékforma
A versenyek helyszínei és időpontjai:
Junior Tour I.
Junior Tour II.
Junior Tour III.
Junior Tour IV.
Junior Tour V.
Junior Tour VI.
Junior Tour VII.
Junior Tour VIII.
Junior Tour IX.

Forest Hills Golf Club
Balatonudvari GC
Szt. Lőrinc GC
Zala Spring GCC
Imperial Balaton GC
Old Lake GC Tata
Pannonia GCC
Budapest Highland Golf Club
Tartalék/esőnap

2019.04.28.
2019.05.05.
2019.06.25.
2019.07.01.
2019.07.02.
2019.07.15.
2019.07.22.
2019.08.06.
2019.08.28.

Résztvevők:
1. Játékra jogosult minden 2019. január 01-ig a 18. életévét be nem töltött magyar
állampolgárságú junior játékos, aki rendelkezik a 2019-es évre szóló érvényes szövetségi
versenyengedély kártyával és olyan golfklub tagja, amely klub tagja a Magyar Golf
Szövetségnek.
2. Játékra jogosult minden 2019. január 01-ig 18. életévét be nem töltött külföldi
állampolgárságú junior játékos – akinek a hendikepjét nem vezeti a PC-Caddie rendszer-, aki
rendelkezik friss – 15 napon belüli – hendikep igazolással. Nem HCP módosító kategóriában
induló külföldi állampolgárságú junior játékos hendikep igazolás nélkül is indulhat.
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Korosztályos kategóriák születési időpont szerint:
Fiúk:
Lányok:
F18
2001.01.01 után születettek
L18
F16
2003.01.01 után születettek
L16
F14
2005.01.01 után születettek
L14
F12
2007.01.01 után születettek
L12
F10
2009.01.01 után születettek
L10

2001.01.01 után születettek
2003.01.01 után születettek
2005.01.01 után születettek
2007.01.01 után születettek
2009.01.01 után születettek

Kategóriák: (Exact Hcp szerint)
A kategória: Hcp 0-18,4

Játékforma: 18 lyuk, stroke play (minden korcsoportban)

B kategória: Hcp 18,5-36,4

Játékforma: 18 lyuk stableford (minden korcsoportban)

C kategória: Hcp 36,5-54

Játékforma: 9 lyuk stableford (minden korcsoportban)

D kategória: Hcp nélküliek

Játékforma: 9 lyuk stableford, max. 10 ütésig (mobil
elütőkről, csak U10 és U12-es korosztály

Hcp nélküli U14-U18 korosztály a Junior Tour-on nem indulhat.
Lányok és Fiúk külön kategóriában indulnak.
Az elütő helyek kiosztása HCP-el rendelkező játékosok számára:
Fiúk:
F18
F16
F14
F12
F10

Lányok:
L18
L16
L14
L12
L10

sárga (férfi standard)
sárga (férfi standard)
sárga (férfi standard)
kék (férfi közeli)
piros (női standard)

piros (női standard)
piros (női standard)
piros (női standard)
narancs (ha van)/piros
narancs (ha van)/piros

HCP nélküli kategóriában U10, és U12 mobil elütők az alábbiak szerint:
U10 fiúk + lányok: mobil közeli
U12 fiúk +lányok: mobil távoli
Startlista összeállítása:

A versenysorozat minden állomásán kategóriánként növekvő
hendikep sorrend szerint kerülnek besorolásra a játékosok. Az
U10 és U12 kategória játékosai a versenysorozatban lévő aktuális
helyezési sorrendje szerint kerül a startlistára.
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A startlista módosításának lehetőségét a Versenybizottság
mindenkor fenntartja.
A fiúk és a lányok versenyezhetnek vegyes flightokban, de a
csoportokat lehetőség szerint úgy kell összeállítani, hogy egy
elütőről indulhassanak a játékosok.
Versenybizottság tagjai:

Junior szövetségi kapitány és az adott verseny versenybírója,
valamint a rendező klub golfigazgatója/klubvezetője.
A Versenybizottság döntése a játékosokra nézve végleges.

A versenyfordulók értékelése, díjazás:
a) Minden fordulón: minden kategória (A,B,C,D) 1-3 fiú és 1- 3 lány helyezettje (érem +
oklevél díjazás)
b) Összesített értékelés: a versenysorozat utolsó fordulóján,
az 5 legjobb fordulón kapott pontszámok alapján minden
kategória 1-3 helyezettje (fiú és lány).
c) A versenysorozat abszolút győztesei: Az 5 legjobb
érvényes kör ütésszámainak (nem helyezés és nem
pontszám) összesítése alapján a legkevesebb ütésszámot
elérő 1. fiú és 1. lány.
A versenysorozat végső értékelésébe csak azok a játékosok számítanak, akik legalább 5 fordulón
érvényes eredménnyel rendelkeznek. Amennyiben egy versenykör törlésre kerül (időjárás stb.)
akkor az elmaradt esemény az erre kijelölt pótnapon kerül megrendezésre. (2019. 08.28.)

1. Fordulókon kapható kategóriánkénti pontszámok:
A fordulókon, a kategóriánként elért helyezések alapján a versenyzők az alábbi Junior Tour
pontokat kapják:
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Helyezés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Junior Tour
pontok
1 000
880
820
775
745
715
685
655
625
595
575
555
535
515
495
475
455
435
415
395
380
365
350
335
320
305
290
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
125
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5

A Junior Tour versenysorozat kategóriánként összesített végeredményét a játékos,
fordulónként szerzett pontjainak összege adja a 5 (öt) legjobb pontszám beszámításával.
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Az 5 leadott eredményben minimum 3 x 18 lyukas pálya eredménye benne kell, hogy legyen
(maximum
2
db
9
lyukas
pályán
elért
eredmény
számítható
be).
(A 9 lyukat játszó kategóriákban játszó versenyzőkre ez a kitétel nem vonatkozik)
9 szakaszon (PAR36) játszott Junior Tour-ok eredményét a következőképpen kell számolni:
Ütések száma 9 szakaszon + (36 + Playing HCP fele)
Példa:
„A” játékos 18 szakaszra számolt PHCP-je 14. Versenyeredménye 9 szakaszon 40 ütés. „A”
játékos ranglista pontjait a következő strokeplay eredmény alapján számoljuk:
40 + (36+7) = 83 azaz +11
Páratlan PHCP esetén lefelé kell kerekíteni, azaz:
„B” játékos 18 szakaszra számolt PHCP-je 13. Versenyeredménye 9 szakaszon 40 ütés. „B”
játékos ranglista pontjait a következő strokeplay eredmény alapján számoljuk:
40 + (36+6) = 82 azaz +10
A versenysorozat összesített eredményhirdetésére és a díjkiosztására az utolsó
versenynapon, a verseny lezárását követően kerül sor.
Nevezés:
Nevezni az összes fordulóra, és az egyes fordulókra külön-külön is lehet.
Összes forduló nevezési díj: 35 ezer Ft ➝A nevezési határidő: 2019. április 15. 23.59h.
Egyes fordulók nevezési díj: 7500 Ft ➝A nevezési határidő: minden forduló előtt 7 nappal
23.59h-ig.
A nevezés mindkét esetben a Szövetség honlapján keresztül történik a ’Versenyek’ → Junior
Tour menüpont alatt: vagy a „Nevezés az összesre” vagy csak az adott verseny kiválasztásával.
A nevezés az adatlap + nevezési díj beérkezésekor válik érvényessé.
A nevezésről visszaigazoló email-t küldünk mindenkinek.

5

Magyar Golf Szövetség

Nevezési díj befizetése:
A nevezési díjakat a Magyar Golf Szövetség alábbi bankszámlaszámlájára kérjük
fizetni:
OTP Bank: 11794008-20511052-00000000
Nevezési határidő:
Az összes fordulóra történő nevezés és a nevezési díj befizetésének határideje: 2019. április
16. 23:59
Jelentkezés:
A Junior Tour összes fordulójára történt nevezés után is minden játékosnak JELENTKEZNIE is
kell az EGYES FORDULÓKRA. A jelentkezés az egyes fordulók esetén a verseny előtt 7 nappal
meg kell, történjen. (Erre a startlista összeállítása, valamint a busz rendelés miatt van szükség.)
Az első fordulóra történő JELENTKEZÉSI határidő 2019. április 15. 23.59h.
Aki az első fordulóra buszt kér, kérjük, ezt is jelezze!

További információk:
Buszos szállítás az alábbi fordulókra lesz:
1. Junior tour – Forest Hills Golf & Country Club – Zirc
2. Junior tour – Balaton Golf Club – Balatonudvari
4. Junior tour – Zala Springs Golf Club – Zalacsány
5. Junior tour – Impreial Golf Club – Balatongyörök
6. Junior tour - Old Lake Golf Club – Tata
Teendők:
1. Nevezéshez kattintson az alábbi linkre:
http://hungolf.hu/versenyek/?kategoria=junior-tour) Itt kattintson a „Nevezés az
összesre” vagy csak az egyes forduló „Nevezés” gombjára és töltse ki a megjelenő
adatlapot!
2. Fizesse be a Szövetség megadott OTP számlájára átutalással a nevezési díjat. (Az összes
fordulóra történő nevezés esetén 35 ezer Ft-ot, egy fordulóra történő nevezés esetén
pedig 7500 Ft-ot.) A nevezési díjról kiállított számlát az adatlapon megadott
címre/névre postázzuk.
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FONTOS: Kérjük az utalásnál jelölje meg annak a gyermeknek a nevét akinek nevezési
díját befizeti!
3. Az egyes fordulók előtt 7 nappal mindenki jelentkezzen az egyes fordulókra is.
(nevezes@hungolf.hu címen.)
Külföldi játékosok nevezése:
Külföldi játékosok nevezési díja 30 Euro / forduló
Fizetés a Szövetség számlájára átutalással, vagy a helyszínen lehetséges.
Amennyiben az online nevezéssel bármilyen gondja akad, kérjük, jelezze a
office@hungolf.hu email címen!
U10 és U12-es korcsoportban induló versenyzőknek a labdát 10 ütés után fel kell venni.
Amennyiben a játékos mégis befejezi a szakaszt és ezzel késlelteti a játékot, megsérti a játék
tempójára vonatkozó szabályt.
Büntetés a szabály megsértéséért:
1. szabálysértés esetén: hivatalos figyelmeztetés
2. szabálysértés esetén: 1 ütés büntetés
3. szabálysértés esetén: 2 ütés büntetés
4. szabálysértés esetén: kizárás
A büntető ütéseket ahhoz a szakaszhoz kell számítani, amelyen a szabálysértés
megkezdődött. Ha az időhúzás (5-6) két szakasz között történt, akkor a büntetés a következő
szakaszra érvényes.
Segítők (Caddie-k)
Caddie-k alkalmazása csak az U10 és U12 (D) kategóriában engedélyezett. (Caddie lehet szülő
és hozzátartozó is.)
D kategóriában az U10- és U12-es korosztályokban caddie-ként csak azok a szülők segíthetnek
gyermekeiknek akik az MGSZ által szervezett szabálytanfolyamon igazoltan részt vesznek.
Ezen szabály a 2. fordulótól (2019. 05.05.) kezdve lép hatályba.
(A tanfolyam ingyenes lesz, és időpontjait április 5-től a hungolf.hu oldalon meghirdetjük.)
A,B,C kategóriákban induló versenyzők számára caddie-k alkalmazása nem megengedett.
Büntetés a szabály megsértéséért:
1. két ütés büntetés minden olyan szakaszon, ahol szabálysértés történt.
2. maximum büntetés körönként 4 ütés. (Az U10 és U12 a caddie-kre vonatkozó
szabály megsértéséért a büntetőütéseket külön kell feljegyezni!)
Az a játékos, aki megsértette a fenti szabályt, a szabályszegés észlelésének pillanatában
gondoskodjon arról, hogy az előírt kör hátralévő részében megfeleljen ennek a feltételnek,
különben kizárják a játékból.
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Kísérők
A caddie-n kívül további kísérők 30 m-es távolságról kísérhetik a csoportokat, úgy, hogy
játékukat nem zavarják.
Ez a szabály nem vonatkozik a Versenybizottság, vagy a versenybírók által hivatalosan kijelölt
segítőkre.
Az itt nem szabályozott további kérdések esetére
MGSZ Versenyszabályzatában foglaltak betartását.

különösen

Budapest, 2019. március 20.
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8

felhívjuk

az

