Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS

„GOLF ÜNNEP”
MAGYAR VÁLOGATOTT CSAPATOK BAJNOKSÁGA
MEGHÍVÁSOS VERSENY

2019. október 11-13.
Pannonia Golf & Country Club, Máriavölgy

A verseny rendezője:

Magyar Golf Szövetség

Szabályok:

A verseny az R&A Rules Limited szabályai, a Magyar Golf Szövetség
Versenyszabályzatának, valamint a Pannonia GCC. a verseny idejére érvényes helyi
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.

A verseny ideje:

2019. október 11-13. (1 gyakorló nap és 2 versenynap)

A verseny helyszíne:

Pannonia Golf & Country Club, Alcsútdoboz, Máriavölgy

Nevezési díj:

Nincs, a versenyen való részvétel a meghívott játékosok számára ingyenes.

Nevezés leadása:

A mellékelt nevezési lap kitöltésével, melyet az info@golfpannonia.hu címre kérünk
- a csapatkapitányok aláírásával - beküldeni.
(Nevezéssel kapcsolatos további kérdések: 0670-442-4178, Szeberényi Máté.)

Résztvevő csapatok:

-

Junior lány és fiú válogatott csapat
Felnőtt női és férfi válogatott csapat
Mid-Amatőr női és férfi válogatott csapat
Senior női és férfi válogatott csapat
Profi férfi válogatott csapat

Összesen 5 férfi, és 4 női csapat.
Indulók száma 4 fő/csapat, 1 fő tartalék játékos megnevezése lehetséges. Cserére
az első napot követően van lehetőség.
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Versenyforma:

Férfiak:
1. nap:
Stroke play minden csapat számára, csapatonként a négy egyéni
eredményből a három legalacsonyabb kerül beszámításra.
2. nap:
az első nap legalacsonyabb stroke eredményeit hozó 2 legjobb csapat
tagjai játszanak egymás ellen 2 db single match play-t, és 1 db foursome
mérkőzést. A mérkőzés az aranyéremért zajlik majd.
3. Az első napon a 3-4-5. helyezett csapatok 2. nap is stroke play-t játszanak, és a
2 nap alapján játszott összesített csapateredményük alapján kerülnek
kiértékelésre.
Hölgyek:
1. nap:
Stroke play minden csapatnak, csapatonként a négy egyéni
eredményből a három legalacsonyabb kerül beszámításra.
2.nap:
az első nap legalacsonyabb stroke eredményeit hozó 2 csapat tagjai
játszanak egymás ellen 2 db single- és 1 db foursome match play-t; az első nap stroke
play eredményei szerinti 3. és 4. csapat a bronzéremért játszik, szintén 2 db single és
1 db foursome match play-t.

Verseny menete:
1. nap:

Indítás az 1-es elütőről. (Start: 09.00h.) 3-as csoportokban.

2. nap:
A bronzéremért játszó 3 férfi csapat a 10-es elütőről indul 3-as
csoportokban 9:00-tól; a hölgyek match play párharcai és a férfi döntő az 1-es
elütőről, 9:00-tól a lebonyolításnak megfelelő beosztásban.
Bizottság:
Bírók:

A Versenyszabályzatban foglaltak szerint.
A Versenyszabályzatban foglaltak szerint.

Díjazás:

Férfiak, nők:
I. helyezett férfi csapat
II. helyezett férfi csapat
III.helyezett férfi csapat

I. helyezett női csapat
II. helyezett női csapat
III.helyezett női csapat

Egyéni stroke (összes kategória egyben, csak az 1. nap alapján):
I.helyezett
II.helyezett
III.helyezett
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Elütőhelyek:
Pro-k:
Férfiak:
Nők:
Senior férfiak:
Senior nők:
Junior fiúk:
Junior lányok:

férfi távoli (fehér)
férfi standard (sárga)
női standard (piros)
férfi közeli (kék)
női közeli (narancs)
férfi standard (sárga)
női standard (piros)

Egyéni holtverseny:

Playoff a Bizottság által kijelölt szakaszon.

Csapat holtverseny:

Amennyiben az első nap után a 2. és 3. helyezett csapat között holtverseny
alakul ki, úgy a Bizottság által kijelölt szakaszon playoff dönt második napi
döntőbe jutásról.
Ha az összesített csapat-ütésszámok alapján bármelyik helyezés esetében
egyenlőség van, úgy a 2. napon játszott eredmény a mérvadó. Ha ez is egyenlő
akkor a 2.nap 2. kilenc szakaszán játszott összesített eredmény-, ha ez is egyenlő,
akkor a 2. nap 18. szakaszán játszott eredmény dönt.

Eredménykártya leadása:

Az eredménykártyát 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 eredménykártyát leadta és a kijelölt helyet
elhagyta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.

Eredményhirdetés:

A második napon az összes eredménykártya beérkezése és feldolgozása után.

Segítők (Caddie):

A Versenyszabályzatban foglaltak szerint.

Golfkocsi használata:

Elektromos autó használata kizárólag a Magyar
Versenyszabályzatában foglaltak szerint lehetséges.

Budapest, 2019.10.07.
A Bizottság a változtatás jogát fenntartja.
Magyar Golf Szövetség

NEVEZÉSI LAP
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Magyar Golf Szövetség

„GOLF ÜNNEP”
Magyar válogatott csapatok bajnoksága

2019. október 12-13., Pannonia Golf & Country Club, Máriavölgy

Csapat neve:
Játékos neve

HCP

Klub

1.
2.
3.
4.
Tartalék:
Csapatkapitány:

………………………………………………. csapatkapitány ezúton nyilatkozom, hogy a fent nevezett játékosok
az MGSZ doppingszabályzatának és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályainak
megfelelően tiltott szereket vagy tiltott módszereket nem használnak, és a doppingszabályokat
ismerik.

….………………………………………
Aláírás
A nevezési lapot kérjük, hogy 2019. október 9. (szerda) 12.00 óráig legyenek szívesek
visszaküldeni az alábbi e-mail címre: info@golfpannonia.hu
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