Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
I. Hungarian Winter Cup
2020. március 4 - 6.
……………… Golf Club
Verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség
Szabályok:

A verseny az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának
és Ranglista kiírásának, valamint az …… Golf Club verseny alatt érvényes helyi
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. A verseny HCP módosító
verseny.
A verseny 2020 évi nyitó ranglista verseny, „Az év golfozója” kiírásban „Grand
Slam” versenyek közé van sorolva.

A verseny ideje:

2020. március 4-6.

Gyakorló nap:

2020. március 3.

A verseny helyszíne: …………… Golf Club
Versenyforma:

Stroke play 54 (3x18) lyukon

Nevezés:

Nevezni egyénileg, a …………… email címen

Nevezési határidő:

2019. …………... szerda 23:59 óra

Nevezési díj:

EUR/fő

A nevezési díj a ………………………….. számlájára fizetendő az utazás szervező útmutatása alapján számla
ellenében.
Fizetési határidő:

A nevezési zárást követő nap, csütörtök 18.00 óra …. EUR előleg, ……………….-ig
a teljes nevezési díj

A nevezési díj tartalmazza:







a versenyszervezési- és nevezési díjat;
a green fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló napon) és a
versenynapokon (4 green fee);
trolley-t, 50 db range labdát, 1 üveg vizet naponta
versenynapokon snack csomagot;
versenynapokon ebédet
valamint részvételt az utolsó napi Gálavacsorán
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Az utazás szervező kedvező csomagárat kínál - ami tartalmazza a nevezési díjat is – és ami
megtalálható a ………….hu honlapon.
Nevezni egyénileg, a …………….. email címen. A nevezés a részvételi
díj előleg befizetésével válik érvényessé, és a teljes díj kifizetésével
véglegessé.

Nevezés módja:

Minden nevező versenyző felkerül az MGSZ honlapján közzétett
előzetes indulók listájára.
Nevezés visszavonása: Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy
nevezését - a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzat 10.
pontjának figyelembevételével vonhatja vissza.
Cut:

nincs

Résztvevők:

Játékra jogosult minden amatőr golfozó, akinek klubja tagja a Magyar Golf
Szövetségnek és rendelkezik érvényes szövetségi kártyával. Nem magyar
állampolgárságú külföldi klubtagoknak 30 napnál nem régebbi, ellenőrizhető HCP
igazolás szükséges.
A résztvevők száma a meghirdetett kategóriákban összesen maximum 90 fő.
Túljelentkezés esetén a szervező 90 legalacsonyabb EGA hendikepű játékos
nevezését fogadja el a Bizottság, a kategóriánként jelentkezettek számának
arányában.

HCP limit:

36 EHCP
Kettős díjazás nem lehetséges a versenyen.

Versenybizottság:

Versenyigazgató, az MGSZ képviselője, 1 Versenybíró

Versenybírók:

1 fő
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A
Bizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.

Díjazás:
Bruttó díjazás:

Férfiak:

I. Winter Cup bajnok
II. III. helyezett
I. Winter Cup bajnok
II. III. helyezett

Nők:
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Nettó díjazás: (stroke-HCP)
Férfiak
Nők
Mid-Amatőr férfiak
Mid-Amatőr nők
Szenior nők
Szenior férfiak
Junior lányok
Junior fiúk

I., II., III. helyezett
I., II., III. helyezett
I., II., III. helyezett
I., II., III. helyezett
I., II., III. helyezett
I., II., III. helyezett
I., II., III. Helyezett
I., II., III. Helyezett

A versenyen kettős díjazás nem lehetséges. Ha valaki 2 nettó kategóriában (felnőtt és Mid-Amatőr)
szerez helyezést, akkor az alábbiak szerint kerülnek kiosztásra a díjak:
1. Felnőtt kategória megelőzi a Mid-Amatőr kategóriát azonos helyezés esetén.
2. Bármelyik nettó kategóriában a sorrendben előrébb végez egy versenyző, azt a díjat kapja.
A bizottság csak olyan kategóriában hirdet eredményt, amelyben legalább 5 induló van, ha kevesebb az
indulók száma, akkor összevonásra kerülnek kategóriák.
Startlista:

Az első napi startlista megtekinthető a gyakorló napot megelőző napon 18.00
órától a PC Caddie –ben valamint a club hirdető tábláján.
Az azonos kategóriákban induló játékosokat a hendikepektől függően lehetőség
szerint azonos csoportokba kell osztani.
Az indítás a résztvevők számától és a Bizottság döntésétől függően a
Versenyszabályzatnak megfelelően.

Elütők:

A Versenyszabályzat szerinti távolságoknak megfelelő elütőt jelöl ki a Bizottság

A verseny programja:
Gyakorlónap:

2020. március 3. kedd

Versenynapok:
1. versenynap

2020. március 4. szerda
1. versenynap indulási sorrend, EGA Hendikep szerinti növekvő sorrend

2. versenynap

2020. március 5. csütörtök
2. versenynap indulási sorrend, az előző napi stroke eredmény szerinti növekvő
sorrend
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3. versenynap

2020. március 6. szombat
3. versenynap, az előző két napi összesített stroke eredmény szerint csökkenő
sorrendben a Versenyszabályzatnak megfelelően. Az utolsó flight-okat úgy kell
összeállítani, hogy a bruttó kategóriák győzelemre esélyes versenyzői induljanak
utoljára.
Gálavacsora, Eredményhirdetés

Holtverseny:

A Versenyszabályzat 25. pontja szerint.

Játék tempója:

A Versenyszabályzat 17. pontja szerint.

Score-kártya leadása: A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül, az
erre kijelölt helyen (scoring area,), a versenyző és markere által aláírva kell
leadni. Amennyiben a játékos a score-kártyát leadta vagy a kijelölt helyet
elhagyta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.
Eredményhirdetés: Az utolsó versenynapon az összes az összes score-kártya beérkezése és
feldolgozása után.
Segítők (Caddie-k):

Juniorkorú játékosnak is lehet caddie-je.

Golfkocsi használata: Elektromos autó használata kizárólag az MGSZ Versenyszabályzatában foglaltak
szerint lehetséges.

Budapest, 2019. április …..
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