Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
Magyar Klubcsapat Bajnokság
2019. szeptember 28 – 29.
Balaton Golf Club, Balatonudvari
Bajnokság rendezője: Magyar Golf Szövetség (MGSZ)
Szabályok:

A bajnokság az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának,
valamint a Bizottságnak a bajnokság ideje alatt meghatározott helyi szabályainak
megfelelően kerül megrendezésre. A bajnokság nem HCP módosító.

A bajnokság ideje:

2019. szeptember 28 – 29.

Gyakorló nap:

2019. szeptember 27.

A bajnokság helyszíne: Balaton Golf Club, 8242 Balatonudvari, Vászolyi utca
Versenyforma:

Nevezés:

Csapatverseny:
6 fős csapat bruttó stroke play és 4 fős csapat nettó stroke play (stroke-HCP)
1. nap: Felváltva ütés (Foursome)
2. nap: Négylabdás játék (Four-Ball)
Magyar Golf Szövetség email címén (office@hungolf.hu)

Nevezési határidő:

2019. szeptember 24. kedd 23:59 óra

Nevezési díj:

210 000 Ft/ bruttó csapat
140 000 Ft/nettó csapat
A 2018-as nyeremények beválthatók.
A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség számlájára (OTP Bank: 11794008-2051105200000000) fizetendő. A közlemény rovatba kérjük beírni a csapat nevét és Klubcsapat
Bajnokság.

Fizetési határidő:

2019. szeptember 25. szerda 14.00 óra
Nevezést kizárólag a határidőig megtörtént befizetéssel együtt fogadunk el!

A nevezési díj tartalmazza:
•
•
•
•

a bajnokság szervezési díját;
a green-fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a versenynapokon
(3 green fees);
snack csomagot a versenynapokon;
valamint részvételt az első versenynapot követő (szombati) vacsorán.
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Nevezés módja:

Nevezni a klubok által, a mellékelt nevezési lapon lehet a párosítások egyidejű
megadásával. Párok tagjait (felek tagjait) később nem lehet változtatni.
A nevezés a nevezési díj befizetésével vagy az előző évi nyeremény beváltásával válik
érvényessé.
Minden nevező csapat felkerül az MGSZ honlapján közzétett előzetes indulók listájára.
Nevezéskor a csapatkapitány személyét meg kell jelölni!

Résztvevők:

Részvételre csak a Magyar Golf Szövetség azon tagjai jogosultak, akik hendikepet vezető
klubok.
A versenyre csak 6 / 4 fős csapatokat lehet nevezni.
A maximális induló csapat szám: 13-13 csapat.
Feltételes nevezés: Ha a maximális csapatszám nem telik be, akkor a tavalyi – díjazás
szerinti - bruttó és nettó győztes klub még egy csapatot nevezhet. Ha tíz csapatnál
kevesebb az induló létszám, akkor tíz csapatig a tavalyi – díjazás szerinti - 2. és/vagy 3.
helyezett klubok is indíthatnak második csapatot. Egy klub mind a bruttó mind a nettó
kategóriában csak egy-egy plusz csapatot nevezhet. Ezen nevezéseket a nevezési
határidőig kell megküldeni, a nevezés elfogadása után 24 órán belül kell a csapatoknak a
nevezési díjat be kell fizetniük.
A csapat tagjai csak azok a játékosok lehetnek, akik megfelelnek a Ranglistakiírás 2019. 4.
pontjában foglalt feltételeknek. (4. Ranglista pontok számítása / Klubcsapat bajnokság)
Csapatonként 1 (egy) fő pótnevezését fogadja el a verseny rendezője. Pótnevezés esetén
a csapatba kerülő játékos csak a kiesett játékos helyére kerülhet a páros játékban.
Pótnevezési határidő 2019. szeptember 27., 12.00 óra, amit emailben kell megküldeni az
MGSZ-nek (office@hungolf.hu) és a Balaton Golf Club recepciójának
(info@balatongolf.net ). A határidő lekésése jogvesztő.
A versenyre való nevezésnél meg kell jelölni, melyik versenyen (bruttó-nettó) vesz részt a
csapat. Versenyenként 1 (egy) csapat nevezésének elfogadását garantálja klubonként az
MGSZ.
Csapatok összetétele:
Bruttó csapat: nincs kikötés
Nettó csapat: minden csapatban kell lennie
-

1 Felnőtt (ffi vagy nő)
1 Nő (felnőtt vagy senior)
1 Senior (ffi vagy nő)
1 junior (fiú vagy lány) játékosnak.

A játékosok besorolásának alapja, hogy melyik Ranglista kategóriában versenyezett a
játékos a 2019-es év során.
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HCP limit:

36 HCP

Bizottság:

Versenyigazgató, a rendező klub képviselője, 3 golfbíró

Golfbírók:

3 fő
A verseny kiírásának és a golf szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A Bizottság döntése
végleges.,

Díjazás:

A Magyar Golf Szövetség az alábbi díjakat adja át a csapatoknak:

A díjakat minden esetben a csapatot nevező klub kapja!
I.
II.
III.

Helyezett: kupa a győztes klubnak, érem a győztes csapat tagjainak
Helyezett: érem a csapat tagjainak
Helyezett: érem a csapat tagjainak

Bruttó stroke play díjazás:
I.
II.
III.

Helyezett csapat: plusz 1 ranglista verseny rendezési joga a 2020-es idényben,
+ 1 csapat indulási lehetősége a 2020 évi csapatbajnokságon
Helyezett csapat: a 2020. évi Klubcsapat Bajnokság 100% nevezési díj kedvezmény
Helyezett csapat: a 2020. évi Klubcsapat Bajnokság 50% nevezési díj kedvezmény

Nettó stroke play (stroke-HCP) díjazás:
I.
II.
III.

Helyezett csapat: plusz 1 klubranglista verseny rendezési joga a 2020-es idényben
+ 1 csapat indulási lehetősége a 2020 évi csapatbajnokságon
Helyezett csapat: a 2020. évi Klubcsapat Bajnokság 100% nevezési díj kedvezmény
Helyezett csapat: a 2020. évi Klubcsapat Bajnokság 50% nevezési díj kedvezmény

Egy klub csak egy ranglista verseny rendezési jogát nyerheti el, ha ugyanazon klub csapatai nyerik mind a
bruttó, mind a nettó versenyt, akkor a nettó versenyben egy másik (a következő helyezett) klub csapata válik
elsővé. Hasonló elv érvényesül a második és a harmadik helyezésnél is.

2018. évi győztesek:
Bruttó győztes: Pannonia Golf and Country Club ’D’ csapat
Nettó győztes: Golfiesta
Elütőhely:

MGSZ Versenyszabályzat 16. pontja szerint.

Startlista:

Az első napi startlista megtekinthető 2019. szeptember 27., 14.00 órától a PcCaddie-ben,
valamint a www.hungolf.hu weboldalon.
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A bajnokság programja:
Gyakorlónap:

2019. szeptember 27. (péntek)
Tee time foglalás a Balaton Golf Club recepcióján, tel: +36 70 504 2692
Csapatkapitányi tájékoztató 2019. szeptember 27. (pénteken) 17.00-órakor Balaton
Golf Club teraszán, amin a csapatkapitányoknak kötelező a részvétel, az ott
elhangzottak a versenykiírás részévé válnak.

Versenynapok:

Bruttó csapatok lehetőség szerint az 1. elütőhely-ről, a nettó csapatok a 10. elütőhely-ről
kezdik a versenykört. Ha a létszám indokolja, akkor a bruttó csapatok EGA HCP szerinti
sorrendje vagy az első napi helyezési sorrendje alapján, a hátul lévő csapatok is a 10
elütőhelyről kezdik a versenykört.
A Bizottság indokolt esetben más versenykör kezdést is meghatározhat.

1. versenynap

2019. szeptember 28. (szombat)
Az indítás a játékosok számától függően az 1-es és a 10-es elütőhelyről történik, az előre
meghatározott párosítás szerint.

2. versenynap

2019. szeptember 29. (vasárnap)
A csoportokat az első napi bruttó/nettó csapateredmények alapján állítja össze a
Bizottság:
1. helyezett csapat párosai játszanak a 2. helyezett csapat párosaival
3. helyezett csapat párosai játszanak a 4. helyezett csapat párosaival és így tovább…
A versenykör kezdési rendje a 2. napon fordított sorrendben lesz, vagyis a jobb helyezést
elért csapatok párosai a versenykört a sorrendben mögöttük lévő csapatok után kezdik
csak meg.
Eredményhirdetés

Holtverseny:

Játék tempója:

Amennyiben a csapatok között az első helyezésnél holtverseny alakul ki a két versenykör
végén, úgy az érintett csapatok két-két – a csapatkapitány által kijelölt- játékosa játssza
Four-ball formában rájátszást a Bizottság által kijelölt pályaszakasz(ok)on, addig, míg az
egyik csapat az adott szakaszon jobb eredményt nem ér el.
A MGSZ Versenyszabályzat 17. pontja szerint.

Eredménykártya vezetésének módja:
Felváltva ütés (Foursome): csapatonként egy-egy eredmény kerül az eredménykártyára
Négylabdás játék (Four ball): az eredménykártyára csapatonként mindkét játékos
eredményét (bruttó ütésszámát) fel kell vezetniük a pároknak (feleknek). Az
eredményből a Bizottság határozza meg, melyik eredményt számítja be a fél
eredményeként és ez az eredmény számít a sorrend kialakításánál. (23.2b.(2) szabály)
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Nettó játékosoknak mindkét játékformánál par +5 ütésnél fel kell venniük a labdát és ezt
az eredményt kell felvezetni az eredménykártyára. A nem a szabályoknak megfelelően
vezetett eredménykártyát leadó felet a versenyből kizárják.
•

Nettó csapatok feleinek hendikepszámítása Felváltva ütés (Foursome) esetén:
Súlyozott playing-hendikepszámítás, melyben az alacsonyabb hendikep (partner#1) 40%-a, a
magasabb hendikep (partner#2) 60%-a számít a közös értékbe.
Példa:
partner#1 PHCP 10
partner#2 PHCP 20
10*0.4=4
20*0.6=12
4+12=16
A képlet: partner#1 PHCP *0,4 + partner#2 PHCP * 0,6 = közös PHCP kerekítve
-------------------------

•

A Nettó csapatok feleinek hendikepszámítása Négylabdás játék (Four ball) esetén:
A két partner playing-hendikepátlagának 90%-a.
Példa:
partner#1 PHCP 10
partner#2 PHCP 20
10+20=30
30/2=
15
15*0.9= 13.5 tehát kerekítés szabályai szerint: 13 PHCP (0.50 lefelé, 0.51 felfelé kerekítve)
A képlet: [(partner#1 PHCP + partner#1 PHCP) / 2]*0.9= közös PHCP kerekítve
-------------------------

Eredménykártya leadása: Az eredménykártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az
erre kijelölt helyen (scoring area,) a játékos és jegyzője által aláírva kell leadni. 4 (négy)
aláírás szükséges az eredménykártya érvényességéhez. Amennyiben a játékos az
eredménykártyát leadta vagy a kijelölt helyet elhagyta, úgy módosításra, javításra a
továbbiakban nincs lehetőség.
Eredményhirdetés:

Az utolsó versenynapon az összes eredménykártya beérkezése és feldolgozása,
holtverseny(ek) eldöntése után.

Segítők (Caddie-k):

Pro-k (hivatásos golfozók, illetve oktatók) a játékosoknak a versenyen nem segíthetnek.
Junior korú játékosnak is lehet caddie-je.

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

Budapest, 2019. szeptember 24.
Magyar Golf Szövetség
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NEVEZÉSI LAP
MAGYAR KLUBCSAPAT BAJNOKSÁG
2019. szeptember 28-29., Balaton Golf Club, Balatonudvari

Bruttó stroke play
(A bruttó és nettó csapatra külön-külön nevezési lapot kell beküldeni.)

KLUB NEVE:

CSAPATHCP:
TAGOK:

Férfi/Nő/Senior/Junior

PÁROSÍTÁS (Fél)

NÉV:

1.

A kétnapos
versenyen párban
(félként)
játszanak

2.

3.

A kétnapos
versenyen párban
(félként)
játszanak

4.

A kétnapos
versenyen párban
(félként)
játszanak.

5.

6.

Csapatkapitány:

Kelt: ….……………

…………………………………..
Aláírás
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NEVEZÉSI LAP
MAGYAR KLUBCSAPAT BAJNOKSÁG
2019. szeptember 28-29., Balaton Golf Club, Balatonudvari

NETTÓ stroke play (stroke-HCP)
(A bruttó és nettó csapatra külön-külön nevezési lapot kell beküldeni.)

KLUB NEVE:

CSAPATHCP:
TAGOK:

Férfi/Nő/Senior/Junior

PÁROSÍTÁS (Fél)

NÉV:

1.

A kétnapos
versenyen párban
(félként)
játszanak

2.

3.

A kétnapos
versenyen párban
(félként)
játszanak.

4.

Csapatkapitány:

Kelt: ….……………

…………………………………..
Aláírás
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