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MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG
VERSENYSZABÁLYZAT
Az R&A „A golf szabályai”1 előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező
érvényű minden versenyre, amit az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint a ranglista és a klubok
által szervezett egyéni stroke play és stableford versenyekre.
Az MGSZ által meghirdetett és megrendezett Junior Tour versenysorozatra további szabályok
vonatkoznak, amelyek a Junior Tour Versenykiírásban vannak meghatározva.
Ezen versenyeket az EGA hendikep-rendszere és az MGSZ erre vonatkozó szabályzatai továbbá a
jelen Versenyszabályzat szerint kell megrendezni.
Az MGSZ ide vonatkozó szabályzatai minden klub vezetése és Bizottsága, valamint rajtuk keresztül
minden klubtagjuk számára elérhető. A klubok kötelezettsége tagjai számára közzétenni a
Versenyszabályzatot.
A Versenyszabályzatban foglaltak ajánlásként tekintendők egyéb klubversenyre.
A klubversenyek versenykiírásában kell meghatározni, hogy a Versenyszabályzat feltételei (vagy csak
egyes feltételei, ha erre a versenyszabályzat lehetőséget biztosít) kötelező érvényűek,
alkalmazandók és érvényesek-e az adott klubversenyre.
1. Versenykiírás
Az adott verseny kiírását a verseny előtt legalább két (2) héttel közzé kell tenni. Minden verseny
kiírásának tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
1.
2.
3.
4.

A verseny helyszíne, szervezője
A verseny pontos időpontja (nap és kezdet)
Versenyforma, játékforma
Hendikepmódosító-e a verseny vagy sem. (Egyéni stroke-play vagy stableford versenyt csak
hendikepmódosító versenyként lehet megrendezni).
5. Kik vehetnek részt a versenyen, maximális létszám.
6. Nevezés módja és határideje, túljelentkezés során az indulók kiválasztásának módja.
7. Startlista összeállításának módja (HCP sorrend, vagy egyedi más sorrend)
8. Elütők és kategóriák
9. Holtverseny eldöntésének szabályai, play off szakaszok kijelölése
10. Score-kártya leadásának helye és módja
11. Golfkocsi használatára vonatkozó eltérések a 21. ponttól
12. Díjazás
13. További olyan kitételek, amelynél a szervezők a szabályok adta lehetőségek szerint eltérnek
a Versenyszabályzatban leírtaktól (pl. caddie alkalmazása stb.)
1
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2. Bizottság, bírók
A Bizottság tagjait az MGSZ nevezi ki a szövetségi versenyekre, míg a ranglistaversenyekre, és a
klubversenyekre a verseny szervezője. A Bizottság létszáma minimum három (3) fő és páratlan
létszámú. A kinevező a tagjai közé lehetőség szerint a versenynek otthont adó klub kellő
szakértelemmel rendelkező tagját és/vagy alkalmazottját is meghívja. A Bizottság tagja csak olyan
személy lehet, aki ért a golfversenyek szervezéséhez és lebonyolításához, valamint tájékozott a golf
szabályaiban. Versenyző is lehet bizottsági tag, de a személyét közvetlenül érintő kérdések
eldöntésében nem szavazhat. Ilyen esetekben páros számú szavazat kerül leadásra. Ha a szavazatok
alapján nem tud dönteni a Bizottság, akkor a Bizottság elnökének szavazata a mérvadó. A Bizottság
Elnöke nem lehet az adott versenyen versenyző játékos.
Amennyiben a versenyen egy vagy több bíró tevékenykedik, úgy a bíró(k) minden esetben
kötelezően a Bizottság tagjai.
A Bizottság tagjainak jelen kell lenniük a verseny teljes időtartama alatt, továbbá a verseny
megkezdése előtt 1 órával és az utolsó flight beérkezését követő 1 órán belül legalább telefonon
elérhetőnek kell lennie.
A Bizottság a teljes verseny szakmai lebonyolításáért felelős, kivizsgálja a verseny során fellépő vitás
kérdéseket, és azokról döntéseket hoz.
Óvás nincs, a Bizottság minden olyan kérdést köteles kivizsgálni, ami bármilyen módon tudomására
jut.2
A Bizottság tagjainak nevét legkésőbb a verseny előtt egy (1) héttel közzé kell tenni és a verseny
teljes idejére jól látható helyen ki kell függeszteni a verseny helyszínén.
Bírónak csak a MGSZ Bíró Bizottságának nyilvántartásában aktív státusszal rendelkező (magyar vagy
R&A vizsgával rendelkező) bírót lehet kinevezni.
A bírók döntése a játékosok számára végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. Azokban a
kérdésekben, amelyekben a Bizottság jogosult dönteni, a Bizottság döntése végleges, a döntés ellen
fellebbezésnek helye nincs.3
Többnapos verseny esetén
a Bizottság kötelezően ülésezik minden nap az utolsó játékos
beérkezését követő harminc (30) percen belül (ha nincs ügy akkor is, mert a köv. napi startlistát jóvá
kell hagyni. Ha nincs következő nap, akkor pedig az eredménylistát kell jóváhagyni).
- ha bármely bizottsági tag tudomására jut olyan információ, ami döntést igényel, úgy
haladéktalanul össze kell ülniük, de legkésőbb az utolsó csoport (flight) beérkezését követő tizenöt
(15) percen belül,
- ajánlás az MGSZ részéről: kizárólag a Bizottság elnöke kommunikáljon a golfozókkal, és azt
hivatalos formában tegye,
- a score-kártyák és egyéb hivatalos dokumentumok megőrzési helye a Bizottság helyisége,
amihez kizárólag a Bizottság tagjainak van hozzáférése
A Bizottság módosíthatja döntését, ha új információ jut tudomására. A szabályokban nem szereplő
helyzetekről a Bizottság dönt.4
A Bizottságnak jogában áll a verseny vagy egy versenynap törlése, a verseny lerövidítése.5
Lásd R. 20.2a.
Lásd R. 20.2b.
4 Lásd R. 20.3.
5 Offical Guide to the Rules of Golf (Octopus Publishing Group Ltd.) (– továbbiakban OG) Committee Procedures 6E(4)
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3. A versenyeken részvételre jogosultak
Részvételre jogosult minden amatőr, aki tagja az MGSZ bármely klubjának és versenyengedéllyel
(EGA kártya) rendelkezik az MGSZ-nél vagy tagja külföldi szövetséghez tartozó golfklubnak, illetve
igazolt EGA hendikepje a versenykiírásban megjelölt kategóriánkénti értékhatárnak megfelelő.
Magyar Bajnokságon ranglista pontot szerezhet minden magyarországi klub tagja, de külföldi
állampolgár a díjazásban nem vehet részt.
Minden játékos köteles saját klubjának színeiben versenyezni. Év közbeni klubváltás esetén a játékos
köteles a MGSZ Igazolási és átigazolási szabályzatában leírtaknak megfelelően eljárni.
Úgynevezett „Klub HCP-vel” rendelkező versenyzők (36 EGA HCP-nél magasabb nem vehet részt a
versenyen – játékformától függetlenül-, részükre csak külön verseny rendezhető, azonban ezen
játékosokat az amatőr verseny utolsó játékosát követően azonnal el lehet indítani jelen Szabályzat
4.c. pontjának megfelelően)
Pro játékosok is részt vehetnek versenyen, mely esetben Pro-Am versenyként kell azt meghirdetni.
Ebben az esetben a Pro játékosok kizárólag az amatőr játékosoktól külön értékelhetők.
4. Nevezés, nevezési határidő
a. Nevezni csak a versenykiírásban meghatározott módon és határidőig lehetséges. Az MGSZ
versenyeire, továbbá a Ranglista versenyekre kizárólag írásos formában lehet jelentkezni. Online
regisztrálás is érvényes a PC Caddie rendszerében, de SMS-sel nem lehet versenyre jelentkezni.
b. Amennyiben a versenykiírás kizárólag írásban engedélyezi a nevezést, akkor azt a versenykiírás
mellékleteként csatolt űrlap vagy azzal azonos tartalmú, egyéb írásos formátum kitöltésével és
a versenykiíráson szereplő címre történő elküldéssel vagy berögzítéssel lehet teljesíteni a
megadott határidőig, ez a játékos felelőssége. Jelentkezési adatlapon feltétlenül szerepelni kell
a versenyző elérhetőségének (telefonszám vagy email cím). Hiányosan kitöltött nevezési lap
esetén a Bizottság saját belátása szerint dönthet a nevezés elfogadásáról.
c. Ranglista versenyen kizárólag az MGSZ-hez, vagy az EGA által elismert más nemzeti
golfszövetséghez tartozó klubok tagjai indulhatnak, akik a hendikepjüket hiteles módon igazolni
tudják. A klub a 36,0 EGA Hcp feletti játékosoknak meghirdethet 36+ HCP kategóriát, de az nem
akadályozhatja a 2 tee-ről való indulást, valamint ők a ranglista szempontjából nem kerülnek
értékelésre.
d. Korábbi versenyről való indokolatlan távolmaradás, az eredménykártya (score-kártya) le nem
adása vagy a verseny feladása miatt egy adott verseny rendezője/szervezője/kiírója hozhat olyan
döntést, hogy nem fogadja el a nevezést. (erről a versenyzőt legkésőbb a startlista közzététele
előtt ellenőrizhető módon tájékoztatni kell)
e. A verseny kiírója elrendelhet pótnevezési határidőt csapatversenyek esetében. Pótnevezésre az
a játékos, vagy csapat jogosult, ahol korábban leadott nevezéstől egészségügyi okok miatt vissza
kell lépnie a játékosnak. A pótnevezési határidő kizárólag a versenykiírásban határozható meg.
A 9 lyukas pályán lebonyolításra kerülő ranglista verseny esetében az indulók száma maximum 45
fő lehet. Túljelentkezés esetén kategóriánként meghatározott számú játékos indulhat a következők
szerint; férfi: 17 fő, női: 5 fő, junior fiú: 5 fő, junior lány: 4 fő, szenior férfi (szuper szenior is ide
számít): 10 fő, szenior nő: 4 fő. Amíg egy kategóriába jelentkezők száma nem éri el a fent leírt limitet,
addig oda magasabb hendikeppel is be lehet kerülni, mint egy már megtelt kategória várólistájának
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alacsonyabb hendikepes versenyzője. 46 főnél alacsonyabb jelentkezés esetén nincsenek
kategóriánkénti létszámmegkötések.
Ha délelőtti és délutáni indítással kerül megrendezésre a verseny, akkor nincs kategóriánkénti induló
létszám limit.
A versenyre történő nevezés egyben a verseny feltételeinek elfogadását jelenti és feltételezi a
versenykiírás ismeretét.
A verseny kiírójának jogában áll a versenykiírás megváltoztatása a verseny megkezdése előtt, ha
arról teljes körűen és megfelelő formában tájékoztatja a golfozókat. (www.hungolf.hu szövetségi
verseny esetén, egyéb esetben saját honlap + a rendező klub hirdetőtáblája)
Ha egy ranglista versenyre túljelentkezés történik, akkor az alacsonyabb EGA hendikeppel
rendelkező versenyzők indulhatnak a 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 4.c. pontban szereplő feltételeknek megfelelő versenyző kaphat.
5. A ranglista versenyt rendező klub feladatai, a szokásos versenyrendezői feladatokon kívül:
A soron következő ranglistaverseny meghívóját illetve kiírását megküldi (1 hónappal korábban) az
MGSZ-nek, illetve a Szövetség tagjainak, melyek azt honlapjukon megfelelő időben kihelyezik, hogy
játékosaik értesülhessenek a versenyről.
6. A ranglista versenyek kritériumai
•

•

•

•
•

•

2 elütőhelyről indítás kötelező 84 fős versenyző létszámig, kivétel azon eseteket, amikor
időjárási okok miatt a pálya állapotára tekintettel nem célszerű a 2 elütőhelyről való indítás.
85-104 fő között a klub döntése az 1 vagy 2 elütőhelyről való indítás.
A ranglista versenyek indítása kizárólag playing hendikep szerinti növekvő sorrendben,
egymás utáni indítással történhet (kivéve Match Play Bajnokság shot gun). Indítási opciók:
- 1-es és 10-es szakaszokról felváltva (de EGA HCP sorrendben)
- délelőtti és délutáni startoltatás esetén azonos kategóriákban versenyző
játékosok egységesen délelőtt vagy délutáni indítása, EGA HCP sorrend
szerint (értsd: pl. férfi A kategória minden játékosa délelőtt, senior játékosok
délután, függetlenül attól, hogy van-e olyan senior játékos, akinek
alacsonyabb az EGA HCP-je, mint pár férfi A kategóriás játékosnak).
Egy elütőhelyről történő indítás esetén 9 lyukas pályán 45 versenyző, a 18 lyukas pályán
maximum 104 versenyző indulhat. Ha délelőtti-délutáni indítással kerül megrendezésre a
verseny, akkor 96 és 144 versenyző a maximum limit.
Az utolsó flight kezdési időpontja (tee time): legkésőbb naplemente előtt 5,5 óra.
Ranglista versenyekre a megelőző nap 12.00-ig lehet jelentkezni és a klub köteles az induló
listát a versenyt megelőző napon 16.00-ig közzétenni. Ezután a startlistán változtatni csak a
vezetőbíró írásbeli engedélyével lehetséges.
A 18 lyukas pályán rendezett ranglista versenyen, amelyen 45 főnél több induló van, legalább
két bírónak kell bíráskodnia, és minimum egy bíró szükséges a 9 lyukas pályán szervezett
ranglista versenyhez. A 18 lyukas pályán rendezett ranglistaversenyen is elégséges egy bíró
alkalmazása, amennyiben az indulók létszáma 45 vagy annál kevesebb. . A bírók kinevezéséről
és díjazásukról az MGSZ köteles gondoskodni, a költségtérítésüket a klubok fizetik. A kluboknak
kötelességük az MGSZ felé versenyenként egy bíró díjazását megtéríteni. A bíróknak kötelező a

verseny előtt ellenőrizni, hogy a pálya, a helyi szabályok, valamint a startlista megfelel-e a
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ranglista versenyek követelményeinek. A bírók feladatai közé tartozik az első flight
indulásától kezdve a lassú játék elkerülése is. Ajánlott az egyik bírónak az első flight
indulásánál az elütőhelyen tartózkodnia. Két elütőhelyről történő indítás esetén 1-1 bírónak
javasolt az elütőhelyen való tartózkodás.
7. Nevezési díj
A nevezési díj megfizetése a versenykiírásban meghatározott időpontig esedékes.
8. A versenyzők létszámának korlátozása, várólista
Szövetségi és ranglista verseny esetén kötelező az EGA hendikep-sorrend a jelentkezések
elfogadásakor.
Ha a versenyre több nevezés érkezik, EGA hendikep sorrend alapján történő jelentkezés
elfogadáskor, mint a versenykiírásban meghatározott maximális létszám, akkor a magasabb EGA
hendikeppel rendelkezők jelentkezését elutasítja a Bizottság. Azonos EGA hendikeppel rendelkező
versenyzők esetén sorsolás dönt a kiesésről. A kiesettek közül a legjobb EGA hendikeppel
rendelkező, versenykiírásban meghatározott számú versenyző várólistára kerül, ahonnan az
elfogadott versenyzők visszalépése vagy a versenyzők létszámának kibővítése esetén EGA hendikepsorrendben bekerülhetnek a startlistára. Ezek a versenyzők a versenynap előtti napon legkésőbb a
startlista lezárása előtt értesítést kapnak a Bizottságtól.
Klubverseny esetén a klub dönthet, hogy HCP vagy jelentkezési idő sorrendjében fogadja el a
nevezéseket.
9. Csoportok (Flight-ok) összeállítása
Egy elütőről játszó játékosokat lehetőség szerint egy flight-ban kell indítani, amennyiben a játékosok
hendikep különbsége ezt lehetővé teszi, azaz nem haladja meg a 20%-ot. Lehetőség szerint 2-nél
több, különböző elütőről induló játékos ne kerüljön be egy flight-ba.
10. Visszalépés a nevezéstől
Nevezést visszamondani a startlista közzétételéig lehet, utána NO SHOW-nak minősül a lemondás
vagy a versenytől való távolmaradás. Visszamondani a nevezést csak e-mail-ben lehet.
Ranglista versenyen – beleértve a szövetségi versenyeket - indokolatlan6 NO SHOW esetén a
versenyzőnek 5 000 Ft büntetést kell fizetnie az MGSZ részére kettő (2) héten belül, amit az MGSZ a
juniorok oktatására/versenyeztetésére fordít. További büntetésként a versenyző a következő két (2)
ranglista vagy szövetségi versenyen nem indulhat (a versenyt követő hétfő a számítás indulási
napja). A versenyző kötelessége a büntetés betartása (beleértve annak megfizetését is). Ha a
versenyző a szankciókat és az ahhoz kapcsolódó határidőket nem tartja be, kizárásra kerül a
ranglistáról hat (6) hónapra, az addigi eredményei törlődnek és csak a büntetés lejárta után gyűjthet
újra ranglistapontot. A NO SHOW-t a versenyen résztvevő bíró köteles a bírói beszámolóban külön
jelezni az MGSZ-nek. (Ha ismert, akkor annak okát is rögzítse a beszámolóban.)

amennyiben a versenyző nem mutat be 3 napon belül hivatalos orvosi igazolást személyesen vagy
email-ben, illetve vis major esetén.
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Szövetségi versenyek esetében a korábban benevezett és a nevezési díjat befizetett versenyzők és
csapatok a hivatalos nevezési határidőig lemondhatják nevezésüket a versenykiírásban megjelölt
módon. Ez esetben a nevezési díjat – a banki költségek levonása után – 100 %-ban visszakapják
(kettő héten belül - a verseny lebonyolítása után - banki átutalással a megadott bankszámlaszámra).
Azok a versenyzők, akik a startlista nyilvánosságra hozatala után jelzik, vagy egyáltalán nem jelzik
távolmaradásukat a versenytől, nem jogosultak nevezési díj visszafizetésre. Ebben az esetben nincs
további pénzbüntetés a NO SHOW miatt, de a versenytől való eltiltás büntetése automatikusan
hatályossá válik.
Ha egy versenyző 1 naptári éven belül legalább 3 alkalommal a NO RETURN vagy a NO SHOW
bejegyzéssel fejezi be a versenyt, akkor az adott év hátralévő ranglista és szövetségi versenyek való
részvételről kizárásra kerül.
11. Hendikep (HCP) módosítás
Minden versenyen elért eredmény hatással van a játékos hendikepjének alakulására, ha a verseny
feltételei kielégítik az érvényes EGA hendikep Szabályzat feltételeit.
HCP módosítás golfautóval is lehetséges.
Amennyiben a verseny nem hendikep-módosító, úgy a versenykiírásban ezt rögzíteni kell. Nem
hendikep-módosító verseny esetén az eredménykártyát utólag, hendikep módosítás céljából nem
lehet elfogadni.
Többnapos versenyek esetén a játékosok hendikepje csak a verseny lezárását követően utólag, de
körönként módosul.
12. Hendikep (HCP) limit
Hendikep limit szempontjából a nevezési határidő pillanatában érvényes EGA hendikep a mérvadó.
A Bizottság jogosult a játékos HCP-jének ellenőrzésére, és ha a nevezési határidő napján a korábban
bejelentkezett játékos HCP-je a nevezés HCP határánál magasabb, jogosult a játékost a nevezési
listáról törölni.
Érvényes HCP igazolás nélkül az a játékos nem vehet részt a versenyeken, akinek a hendikepjét nem
vezeti az MGSZ hendikep-nyilvántartó rendszere. Ezen játékos 30 napnál nem régebbi igazolást
köteles hendikepjéről bemutatni a verseny rendezőjének. Az anyaklub által a verseny rendezőjének
email-ben elküldött szkennelt HCP igazolás is érvényes.
Guest
A versenyt szervező klub köteles meggyőződni a játékos EGA HCP-jéről és anyaklubjáról, amit
rögzíteni kell a versenyt nyilvántartó rendszerbe. Ún. „guest” státuszban nem indítható játékos a
versenyen.
Stroke play vagy hendikep verseny esetén a játékos mielőtt elhagyja a scoring area-t köteles
meggyőződni arról, hogy az érvényes hendikepje (EGA HCP) fel van-e tüntetve a score-kártyán. Ha
a leadott eredménykártyáról hiányzik a hendikep, vagy a valósnál magasabb hendikep van
feltüntetve, és az a playing hendikepet befolyásolja, a versenyzőt ki kell zárni7.
7
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13. Szabályok, Helyi Szabályok, Kiürítési Terv
A versenyeken az R&A golfszabályai szerint (mely az MGSZ hivatalos Szabálykönyve, beleértve az
Amatőr Státusz Szabályait) a Versenyszabályzat, a versenykiírás (Terms of Competition), az MGSZ
egyéb szabályzatai, valamint a Bizottság által meghatározott helyi szabályok szerint kell játszani.
A szövetségi és ranglista versenyen érvényes helyi szabályokat a rendező kluboknak egy héttel a
verseny előtt az MGSZ Bíró Bizottságával kell engedélyeztetni, és indokolt esetben a Bizottság a
verseny megkezdése előtt közvetlenül módosíthatja azt.
A versenyző büntetése bármely helyi szabály megsértéséért:
Match Play: szakaszvesztés
Stroke Play: 2 ütés
Minden klubnak kötelező kiürítési tervet készíteni és a kiürítési tervet mindenki számára jól elérhető
módon közzétenni.
14. A versenyen használható labda
Olyan labdával kell játszani, ami megfelel a felszerelésre vonatkozó szabályokban meghatározott
követelményeknek.8 A szabályoknak való megfelelés ellenőrzéséhez R&A által kiadott Szabályos
Golflabdák Listáját („List of Conforming Golf Balls”) kell használni. A lista a www.randa.org címen
megtekinthető.
15. A versenyen használható golfütők
Olyan ütőkkel kell játszani, amik megfelelnek a felszerelésre vonatkozó szabályokban meghatározott
követelményeknek.9 A szabályoknak való megfelelés ellenőrzéséhez a R&A által kiadott Szabályos
Ütők Listáit („List of Conforming Drivers/Iron/Wedge/Fairway wood/Hybrid”) kell használni. A lista
a www.randa.org címen megtekinthető.
A versenykiírás korlátozhatja az U groove-os (wedge) ütők használatát Nyílt Bajnokságokon.
16. Kategóriák, elütők
Kategóriák meghatározása:
• junior fiú:
azon férfi nemű játékosok, akik az adott év január 1-én még nem
töltötték be a 18. életévüket (részletezés az elütőknél)
• junior lány:
azon nő nemű játékosok, akik az adott év január 1-én még nem
töltötték be a 18. életévüket (részletezés az elütőknél)
• U10 = 2009 január 1. vagy később születettek
• U12 = 2007 január 1. és 2008 december 31. között születettek
• U14 = 2005 január 1. és 2006 december 31. között születettek
• U16 = 2003 január 1. és 2004 december 31. között születettek
• U18 = 2001 január 1. és 2002 december 31. között születettek
• U21 = 1998 január 1. és 2000 december 31. között születettek

8
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azon férfi nemű játékosok, akik az adott év január 1-én már
betöltötték 18. életévüket, de még nem töltötték be 55. életévüket
azon nő nemű játékosok, akik az adott év január 1-én már betöltötték
18. életévüket, de még nem töltötték be 50. életévüket
azon férfi nemű játékosok, akik az adott év január 1-én már
betöltötték a 30. életévüket, de még nem töltötték be 55. életévüket
azon nő nemű játékosok, akik az adott év január 1-én már betöltötték
30. életévüket, de nem töltötték be 50. életévüket
azon férfi nemű játékosok, akik az adott év január 1-én már
betöltötték a 55. életévüket
azon nő nemű játékosok, akik az adott év január 1-én már betöltötték
50. életévüket
azon férfi nemű játékosok, akik az adott év január 1-én már
betöltötték a 70. életévüket

U18, U21 valamint felnőtt férfi, női kategóriákban a nyílt bajnokságokon csak távoli elütőről lehet
indulni.
Minden versenyző az adott év január 1-én betöltött életkorának megfelelő kategóriában kerül
regisztrálásra és egész évben ebben a kategóriában versenyezhet, kivéve
- azon - folyó év január 1-jén már szenior kort betöltő – játékosok, akik az év elején
legkésőbb március 15-ig nyilatkoznak anyaklubjuknak arról, hogy nemüknek
megfelelően, egész évben a férfi ill. a női kategóriában kívánnak versenyezni. Ez nem
akadályozza őket abban, hogy szenior versenyeken induljanak.
- kategória megváltoztatására évközben is van lehetőség, ha a játékos betölti a korhatárt
és születésnapja után más kategóriába kerülne. A játékos 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.
Az egyes kategóriákhoz tartozó alábbi elütőhelyek a Szövetségi és klubversenyekre ajánlásnak
tekintendők, Nyílt Bajnokságok esetén kötelező érvényűek.

A korosztályok és az ajánlott elütők a következők:
U12 kategória:
Fiúk:
Férfi közeli (kék) elütő,
Lányok:
Női közeli (narancs), ennek hiányában női standard (piros) elütő, Nyílt
Bajnokság esetén piros
U 14 kategória:
Fiúk:
Lányok:
U16 kategória:
Fiúk:

Férfi standard (sárga) elütő,
Női standard (piros) elütő
Férfi standard (sárga) elütő vagy Nyílt Bajnokság esetén Férfi távoli (fehér)
elütő
8
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Lányok:

Női standard (piros) elütő vagy Nyílt Bajnokság esetén Női távoli (kék)

U18 kategória:
Fiúk:
Lányok:

Férfi standard (sárga) elütő
Női standard (piros) elütő vagy Nyílt Bajnokság esetén Női távoli (kék)

Férfi kategória:

Férfi standard (sárga) vagy Nyílt Bajnokság esetén Férfi távoli (fehér) elütő

Női kategória:

Női standard (piros) vagy Nyílt Bajnokság esetén Női távoli (kék)

Szenior Férfi kategória: Férfi közeli (kék) elütő vagy Férfi standard (sárga elütő). Nyílt Bajnokság
esetén Férfi standard (sárga) elütő.
Ezen kategóriában a játékos elütő választása (sárga,kék) az adott versenyszezonra végleges.
Szenior Női kategória:
Női közeli (narancs) vagy Nyílt Bajnokság esetén női standard (piros)
elütő
Szuper szenior kategória:

Férfi közeli (kék) elütő

17. A játék tempója (Pace of Play; játék indokolatlan késleltetése; lassú játék, ready golf)
Előírt játékidő:
A Bizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt játékidőt állapít
meg, továbbá az előírt körhöz megszabott játékidőt. Ezen információkat a verseny megkezdése
előtt elérhetővé teszi a játékosok számára.
Ajánlott maximális10 játékidő hármas csoportok esetén, normál időjárási viszonyok között:
4:15 óra
Ajánlott maximális11 játékidő négyes csoportok esetén, normál időjárási viszonyok között: 4:30
óra
Pozícióból kiesett flight meghatározása:
Egy csoport akkor esett ki a pozíciójából, ha a kör során bármikor átlépi a befejezett szakaszokra
előírt játékidőt. A játékidő ellenőrzésénél figyelembe kell venni a csoport megvalósult indítási
idejét.
Példa:
Ha egy négyes csoport tervezett indulási ideje 10:30, de a starter csak 10:45-kor tudja elindítani
őket, akkor az ellenőrzés során a 15 perces indulási késését be kell számítani. Tehát a csoportnak
például az 5. szakaszt (score-kártyán szereplő előírt játékidő: 11:45) nem 11:45-ig, hanem 12:00ig kell befejezniük, ahhoz, hogy ne essenek ki a pozíciójukból. (A labdakereséssel töltött időt a
Az ajánlott ideális játékidő 3-as csapatoknak 3 óra 45 perc (R&A), a maximális játékidő a leglassabb és az utoljára
beérkező csoportokra is vonatkozik!
11 Az ajánlott ideális játékidő 4-es csapatoknak 4 óra 15 perc (R&A), a maximális játékidő a leglassabb és az utoljára
beérkező csoportokra is vonatkozik!
10
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következő szakaszon/szakaszokon be kell hozni, az ilyen tevékenységgel töltött idő nem növeli
az előírt körre vonatkozó maximális játékidőt.)
Ajánlott magatartás a pozícióból kiesett csoportoknak:
„Ready golf”-ot kell játszani, azaz a játék sorrendjét figyelmen kívül lehet hagyni bizonyos
esetekben (kivétel: matchplay játékforma). Példák ilyen szituációkra:
- A soron következő játékos nem áll készen az ütéséhez (gereblyézik / nem ért még oda a
labdájához, stb.), de egy másik játékos igen.
- Ha a hosszú ütő játékosnak várnia kell az elütőn, addig a rövidebben kezdők üthetnek.
- A saját ütés elvégzése, mielőtt egy másik játékosnak labdakeresésben nyújtana segítséget.
- Rövid putt ütések befejezése, ha van rá lehetőség.
a. Eljárás pozícióból kiesett csoport esetén:
1. Amennyiben a csoport játékidejét döntés szerint mérni kell, úgy a bíró minden játékost
egyénileg mér, illetve a csoport minden játékosát tájékoztatja, hogy kiestek a pozíciójukból
és méri a játékidejüket.
2. Az egy ütésre rendelkezésre álló idő 40 másodperc.12 További 10 másodperc áll
rendelkezésére annak a játékosnak a csoportban, aki
- elsőként egy par hármas szakaszon üt el az elütőhelyről;
- elsőként üt közelítő ütést (greenre);
- elsőként chip-el a greenre ill. puttol a greenen.13
Az időmérés akkor kezdődik, amikor a játékosnak megfelelő idő állt rendelkezésére, hogy
elérje a labdáját, ő következik játékra és zavartalanul üthet.
A greenen az időmérés akkor kezdődik, amikor a játékosnak megfelelő idő állt rendelkezésre,
hogy felemelje, megtisztítsa és visszahelyezze a labdáját, kijavítsa a labdanyomokat és
elmozdítsa a laza természetes anyagokat a putt-vonalán.
A labda mögött és/vagy a lyuk mögött a putt-vonal megszemlélésére, felmérésére fordított
idő beleszámít az ütésre fordítható időbe.
3. Amikor a csoport visszakerül a pozíciójába, az időmérést felfüggesztik és a játékosokat
tájékoztatják erről.
Megjegyzés: Egyes esetekben a teljes csoport, ill. minden egyes játékos helyett csak egy vagy
több játékost is lehet mérni.
Büntetés a szabály megsértéséért, a felkészülési idő túllépéséért:
Match Play
1. eset: hivatalos figyelmeztetés, illetve a bíró felhívja a figyelmet, hogy
a következő esetben a játékos büntetést szenved el.
2. eset: szakaszvesztés
3. eset: szakaszvesztés
4. eset: kizárás a versenyből

12
13

Lásd R. 5.6b(1)
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Stroke Play:

1. eset: hivatalos figyelmeztetés, illetve a bíró felhívja a figyelmet, hogy
a következő esetben a játékos büntetést szenved el.
2. eset: 1 ütés büntetés
3. eset: további 2 ütés büntetés
4. eset: kizárás a versenyből

Stableford:

1. eset: hivatalos figyelmeztetés, illetve a bíró felhívja a figyelmet,
hogy a következő esetben a játékos büntetést szenved el
2. eset: 1 pont levonás a kör összpontszámából
3. eset: további 2 pont levonás a kör összpontszámából
4. eset: kizárás a versenyből14

b. Eljárás pozícióból ugyanazon kör során ismételten kiesett csoport esetén:
Amennyiben egy csoport többször is kiesik pozíciójából egy kör során, minden esetben a fenti
eljárást kell alkalmazni. A szabálytalan felkészülési idők és a büntetők ugyanazon kör során
halmozódnak a kör befejezéséig. A játékos nem kap második büntetőt, ha másodszor is túllépi a
felkészülési idejét, mielőtt a korábbi felkészülési idő túllépéséről tájékoztatták volna.
c. Eljárás lassú játékos esetén:
Amennyiben a csoport ugyan nincs kiesve a pozíciójából, de a csoport egyik játékosa játékával
jelentősen lassítja a csoportot, illetve csoport többi tagjának játékát ez zavaróan befolyásolja,
úgy a játékos játékával kapcsolatos elvárás a fenti 17.a. pontban szerepel, illetve az ott leírt
eljárás és büntetések alkalmazandók.
d. Stableford versenyeknél a labdát javasolt felvenni, ha az adott szakaszon már nem szerezhet
pontot a játékos. Amennyiben a játékos mégis befejezi a szakaszt és ezzel késlelteti a játékot (pl.
a csoport pozícióból ki van esve), úgy megsérti a játék tempójára vonatkozó szabályt.
Büntetés a szabály megsértéséért:
1. eset: hivatalos figyelmeztetés, illetve a bíró felhívja a figyelmet,
hogy a következő esetben a játékos büntetést szenved el.
2. eset: 1 pont levonás a kör összpontszámából
3. eset: további 2 pont levonás a kör összpontszámából
4. eset: kizárás a versenyből
e. A golf szabályai szerint a játék indokolatlan késleltetéséért kapott büntető ütéseket ahhoz a
szakaszhoz kell számítani, amelyen a szabálysértés megkezdődött. Ha az indokolatlan késleltetés
két szakasz között történt, akkor a büntetés a következő szakaszra érvényes (6-7)15.
18. A játék felfüggesztése veszélyhelyzet vagy sötétedés miatt
A Bizottság a versenyt veszélyes időjárás, villámlás miatt azonnal felfüggesztheti. Ez esetben a
játékosok, akik éppen két szakasz között tartózkodnak, nem kezdhetik meg a következő szakaszon a
játékot mindaddig, míg a Bizottság a verseny folytatását nem engedélyezi. Bármely szakaszon játszó

14
15

Lásd OG Committee Procedures, Section 8, Model Local Rule K-5
Lásd R. 5.6.
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játékosoknak a játékot késedelem nélkül meg kell szakítaniuk. Azt a játékost, aki a játékot nem
szakítja meg késedelem nélkül, ki kell zárni a versenyből (kivéve, ha ez a büntetés elkerülhető) 16.
Megszakítás esetén a Bizottságnak a kiürítési tervben meghatározott kürtjelzéseket kell
használnia:
1 hosszú kürtszó – a játék rendkívüli felfüggesztése (a játékosnak haladéktalanul abba kell hagyni a
játékot).
3 egymás utáni kürtszó, ismételve – a játék rendes felfüggesztése (a játékos befejezheti az éppen
megjátszott szakaszt)
2 rövid kürtszó, ismételve – a játék folytatása
19. Segítők (Caddie-k)
A játékosnak lehet caddie-je, feltéve, hogy egyszerre csak egy caddie-je van. A Bizottságnak azonban
lehetősége van megtiltani, vagy korlátozni a caddie-k használatát, úgy, hogy minden versenyen
induló játékosra azonos feltételek vonatkozzanak. Amennyiben a Bizottság meg kívánja tiltani vagy
korlátozni a caddie-k használatát, úgy azt a versenykiírásban kell rögzíteni.17
Pro-k (hivatásos golfozók illetve oktatók) amatőr játékosoknak a ranglista versenyeken nem
segíthetnek.
20. Elektronikus kommunikációs eszközök, távolságmérők
A játékosnak gondoskodnia kell arról, hogy a pályára felvitt elektronikus eszközök más játékosokat
ne zavarjanak. Elektronikus eszközök használata önmagában még nem sérti a R. 4.3. szabályt.
Versenyen a játékos távolságmérő eszközzel csak a távolságról szerezhet információt.
Ha az előírt kör folyamán a játékos a távolságmérő eszköz olyan egyéb funkcióját használja, amely
más paramétereket is képes megbecsülni vagy megmérni, melyek befolyásolhatják a játékát (mint
pl. lejtés, szélsebesség, hőmérséklet stb…) akkor megsérti a R.4.3 szabályt.
Büntetés egyetlen cselekedet miatti első szabálysértéséért:
Matchplay - Szakaszvesztés;
Strokeplay - Két ütés
Büntetés az első szabálysértéstől független második szabálysértésért:- Kizárás.
Két szakasz között történő szabályszegés esetén a büntetés a következő szakaszra
vonatkozik.
21. Golfkocsi (elektromos autó) használata
Játékosoknak a versenyeket gyalogosan kell teljesíteniük az alábbiak kivételével:
1. Szuper szenior kategóriában versenyzők bármilyen versenyen – beleértve a ranglista
versenyeket és a bajnokságokat is, kivéve a Nyílt Bajnokságokat – indulhatnak golfkocsival,
eredményük beszámít a versenybe, és ranglista pontot is kaphatnak.
2. Tartós betegségét (minimum 6 hónap) szakorvosi igazolással igazoló versenyző indulhat
golfkocsival bármilyen versenyen – kivéve a Bajnokságokat és a Magyar Kupát– abban az
esetben, ha az igazolást legkésőbb a verseny kezdete előtt legalább 2 héttel bemutatja és
regisztráltatja az MGSZ-ben. Az MGSZ a golfkocsi használati jogosultsággal rendelkező
játékosokról listát tesz közzé honlapján. A listán szereplő játékosok eredménye beszámít a
végeredménybe és ranglista pontot is kaphatnak.
16
17

Lásd R.5.7b.
Lásd R. 10.3.
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3. A Magyar Senior Golfozók Társasága (MSGT) a Szenior Magyar Bajnokságon engedélyezheti
az golfkocsi használatát az MGSZ fenti listáján szereplő versenyzőknek és engedélyezés
esetén a Bajnokság eredményébe beszámít a játékosok eredménye, valamint ranglista pont
is kaphatnak.
4. Egyéb klubversenyeken, beleértve a hendikep-módosító klubversenyeket is, a Bizottság
dönthet a golfkocsik engedélyezéséről.
Bármely játékos orvosi igazolás nélkül is indulhat golfkocsival a ranglistaversenyen és
bajnokságokon, azonban eredménye nem számít be a verseny végeredményébe, ranglista pontot
sem kaphat és minden esetben a startlista végére kerül. (Versenyre való túljelentkezés esetén a
várólista végére kerül.)
Azok a játékosok, akik jogosultak a versenyen golfkocsit használva indulni, díjazásra és ranglista
pontokra is jogosultak.
Amennyiben a játékos nem jogosult golfkocsi használatra, úgy ez a tiltás a játékos caddie-jére is
vonatkozik.
22. Dopping
A MGSZ hatályos Dopping-szabályzatának betartása minden versenyzőre kötelező érvényű,
megtalálható az MGSZ honlapján.
23. Magatartási kódex (Code of Conduct)
A helyi szabályokban kell rögzíteni, amelynek tartalmaznia kell a szankciókat.
A játékosok kötelesek az MGSZ által kiadott Etikai Kódex szerint viselkedni. Az etikai vétségek esetén
az Etikai Kódexben leírt eljárás követendő.
Ha egy versenyző vagy caddie-je durván sportszerűtlenül viselkedik, a Bizottság kizárhatja a játékost
az adott versenyből, kizárás esetén jegyzőkönyvet kell felvenni és fegyelmi eljárást kell
kezdeményezni a játékos ellen, az erről szóló a jegyzőkönyvet 1 héten belül el kell juttatni az MGSZnek.
Durván sportszerűtlen viselkedés, ha a játékos a golfsportban tradicionális és mindenki által elismert
viselkedési szabályok ellen vét (pl. a szabályok szándékos megsértése, többszöri, időben való
lemondás nélküli távolmaradás, az etikett szándékos megszegése, versenyeredménnyel való
manipulálás, trágár beszéd, illetlen viselkedés stb.).
24. Rendelkezések csapatversenyekre
a. Oktatás, tanácsadás
Csapatversenyeken a R. 24.4. szabályhoz képest csak a megnevezett csapatkapitány illetve a caddie
adhat tanácsot a versenyző(k)nek. A csapatkapitány, ha maga is játszik a versenyen, akkor a saját
játékideje alatt csak a partnerének adhat tanácsot.
Büntetés a szabály megsértéséért:
Match Play:
Szakaszvesztés
Stroke Play:
2 ütés
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A kapitány személyét, aki nem lehet profi státuszú golfozó, a verseny kezdete előtt ismertetni kell a
Bizottsággal.
Büntetés a szabály megsértéséért:
A csapat kizárása a fordulóról. Match Play esetén a csapat minden tagja a fordulót
elveszti.
b. Golfkocsi használata
Golfkocsi használata (vezetése, vagy azzal történő utazás) úgy a csapatkapitányoknak, mint a
játékosoknak tilos, kivéve azon eseteket, amikor a Bizottság/bírók a játék meggyorsítása érdekében
azt rövid időre engedélyezik.
c. A versenykiírás alábbi feltételeinek megsértésének következménye
- A csapatösszeállítás kritériumainak,
- A csapatösszeállítás leadási határidejének,
- A jelentkezés módjának megsértése esetén a büntetés:
Match Play:
A csapat kizárása az adott fordulóból, az eredmény „nulla” nyert
match-ként lesz jegyezve.
Stroke Play:
A csapat kizárása az adott fordulóból
25. Eredmények, azonos eredmények
Ha egy versenykiírás másként nem rendelkezik (klubversenyekre is vonatkozóan), a következő
szabály szerint kell eljárni és csak bruttó első helyezésre vonatkozóan:
Stroke Play:
a. Valamely bajnokság vagy Magyar Kupa bruttó 1. helyezettjét azonos eredmények esetén egy
lyukról-lyukra történő szétütés (play-off) dönti el, a Bizottság által meghatározott szakaszokon.
A szakaszokat, illetve azok sorrendjét a versenykiírás határozza meg, ha több szakasz szükséges
a verseny eldöntéséhez, akkor a Bizottság dönt.
Ha több mint két azonos eredményt elért játékos között szétütés dönt, akkor a szétütés
eredménye csak az első hely sorsát dönti el, a további helyezések az eredeti kiírás szerint
alakulnak.
b. A további helyezettek azonos eredménye esetén az utolsó 36 (54 lyukas verseny esetén), majd
az utolsó 18, utolsó 9, utolsó 6, utolsó 3, utolsó 1 lyuk eredménye dönt, ebben a sorrendben.
Amennyiben a versenyt eltérő elütőhelyekről indítják (1./10. elütőhely ill. shotgun), akkor a
pálya utolsó szakaszai számítanak, nem az adott játékos utolsóként lejátszott szakaszai. A
további helyezettek azonos eredményét sorsolással is el lehet dönteni.
Match Play:
Döntetlen eredmény esetén a játékot az első olyan szakaszig kell játszani, ahol az egyik játékos nyer.
Hendikep-versenynél döntetlen esetében a hendikepek figyelembevételével történő rájátszás
ajánlott.
26. A verseny befejezése (R. 20.2e(5), R. 3.3a ill. R. 3.2a(5) szabály)
Stroke Play és Match Play versenyek a hivatalos eredmény kihirdetésével fejeződnek be. Egyéb
páros Match Play versenyek a két játékos eredményeinek a Bizottságnál történő leadásával
fejeződnek be.
A verseny lezárása után a rendező kötelessége a score-kártyák megőrzése a verseny lezárását
követő egy évig, papíron vagy digitálisan.
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27. CUT
A CUT ajánlott alkalmazása: 78 játékos, együttállásos (Tied) versenyzőkkel együtt
28. Díjak
a. Az MGSZ az általa meghirdetett bajnokságokra vándordíjakat és egyéb díjakat adhat ki. A
vándordíjakat nem lehet örökre birtokolni. A díjat abban a klubban kell őrizni, amely klub
játékosa vagy csapata elnyerte. A klub köteles a nyertes nevét az eredetivel megegyező módon
a díjra felvésetni, köteles továbbá a díj épségét megvédeni, a díjat karbantartani és megtisztított
állapotban a következő verseny kezdete előtt legalább két héttel a Szövetséghez visszajuttatni.
b. Egyéni versenyeken 46 nettó Stableford pontnál jobb (azaz 47 vagy a feletti) eredmény nem
kerül díjazásra (kivéve az 1. és 2. hendikep-kategóriában játszó játékosok esetén), de a
hendikepváltozás végrehajtásra kerül. Stroke play versenyen is a HCP módosításhoz egyébként
kötelezően kiszámítandó Stableford pontot kell figyelembe venni.
c. Versenysorozatok illetve többnapos versenyek esetén, ha a játékos valamely fordulóban, vagy
valamely versenynapon 46 Stableford pontnál többet (tehát 47 vagy a feletti eredményt) játszik,
akkor az adott kör, illetve forduló ténylegesen megjátszott eredménye számítandó be a
végeredménybe. Versenysorozat esetén a játékos az adott forduló díjazásában nem vehet részt,
az elért helyezése azonban a sorozat összesítésbe beszámít. A hendikep minden esetben a
ténylegesen megjátszott eredmény szerint módosul.
d. A játékosok és a HCP nyilvántartó klubok ill. anyaklubok felelőssége, hogy a játékosok reális,
karbantartott hendikeppel induljanak a versenyeken. Amennyiben valamely játékos nem a
képességének megfelelő lehető legjobb eredmény elérésére törekszik, azaz az eredményét
szándékosan rontja akár a fenti szabály kikerülése érdekében, úgy a játékos az EGA Handicap
System Alapvető Elvei ellenében játszik és a bíróknak ezt rögzíteniük kell a beszámolójukban.
29. Általános büntetés
A Versenyszabályzat bármely pontjának megszegéséért járó büntetés Match Playben a szakasz
elvesztése, Stroke Play-ben két ütés, kivéve, amikor másképp van előírva.
Budapest, 2019. 04.18.
Magyar Golf Szövetség
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