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VERSENYKIÍRÁS 
 

VIII.  Magyar Nyílt Match-Play Bajnokság 
 

2020. augusztus 28 – 30 
Magyar Golf Klub, Kisoroszi 

 
Verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség 
 
Szabályok:  A verseny az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának 

és Ranglista kiírásának, valamint az Magyar Golf Club verseny alatt érvényes helyi 
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. 

 
A verseny ideje:  2020. augusztus 28 – 30   
 
Gyakorló nap:  2020. augusztus 27.  
  
A verseny helyszíne: Magyar Golf Club, Kisoroszi 
 
Játékforma:  Match-Play 
 
Nevezési határidő: 2020. augusztus 24. hétfő 23:59 óra 
 
Fizetési határidő:  2020. augusztus 25. kedd, 12.00 óra 
 
Nevezési díj: 45.000 Ft/fő 
 
A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség alábbi számlájára fizetendő: 
OTP Bank: 11794008-20511052-00000000 a közlemény rovatba kérjük beírni a versenyző nevét és a 
verseny nevét. 
 
 
A nevezési díj tartalmazza: 

• a versenyszervezési- és nevezési díjat; 
• a green fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a 

versenynapokon (5 green fee); 
• snack csomagot minden versenynapon  
• valamint részvételt második napi vacsorán. 

Nevezés módja: Nevezni egyénileg a hungolf.hu oldalon a Versenyek menüpont / 
Szövetségi versenyek / Verseny neve / Nevezés gombra kattintva: az itt 
megjelenő nevezési lap kitöltésével. A nevezés beküldésekor mindenki 
automatikus visszaigazoló email-t kap. 
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A nevezés csak a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.  

 
Nevezés visszavonása: Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy 

nevezését - a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzat 5. pontjának 
figyelembevételével vonhatja vissza. 

 
 
Résztvevők: Játékra jogosult minden magyar és külföldi amatőr golfozó, akinek klubja tagja 

országa amatőr golf szövetségének, és rendelkezik szövetségi kártyával. Külföldi 
klubtagoknak 30 napnál nem régebbi, ellenőrizhető HCP igazolás szükséges. 
A résztvevők száma a meghirdetett kategóriákban összesen maximum 104 fő az 
első napon. 
Ha a nevezés meghaladja a 104 főt, akkor kategóriánként az alábbi nevezési 
létszámig kerülnek feltöltésre a kategóriák versenyzők EGA HCP szerint. Férfiaknál 
32, a többi kategóriában 16 legalacsonyabb - kivéve a Szenior nők ott a csoport 
létszám 8 fő - EGA hendikepű játékos nevezését fogadhatja el a Bizottság 
kategóriánként. A feltöltések után az EGA HCP sorrend dönt. Egy kategória 
indításának feltétele minimum 6 versenyző. 
A verseny WAGR pontot adó verseny ezért a Bizottság fenntartja a jogot, hogy a 
WAGR pontszerzés feltételeinek megfelelően kiegészítse egy -egy kategória 
létszámát, illetve összevonjon kategóriákat  a startlista elkészítéséig. 
A Bizottság indokolt esetben módosíthatja a kategória beosztást, vagy 
csökkentheti az induló léptszámot 88 főig a 2. kör kezdéséig. 
 

Kategóriák: Minden versenyző csak a 2020. évi ranglista besorolásának megfelelő 
kategóriában indulhat. 

 
Férfi  

   Női 
   Szenior férfi 
   Szenior női 
   Junior fiú  

Junior lány 
    
 HCP limit:   minden kategóriában 28.0 (EGA HCP) 

Várólistára 32 (EGA HCP)-ig lehet nevezni, a Bizottság dönt a várólistáról a 
kategóriákba kerülésről 2020. augusztus 26. (szerda) 12.00h-ig. Akik nem kerülnek 
fel a startlistára a befizetett nevezési díjukat teljes egészében visszakapják (az 
MGSZ egy héten belül visszautalja a megadott számlára). 

Bizottság:  Versenyigazgató, 2-3 Versenybíró az induló létszámtól függően. 
Versenybírók:  2-3 fő az induló létszámtól függően 
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A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A Bizottság 
döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet. 

 
 
Díjazás:  Férfi, Női, Szenior férfi, Szenior női, Junior fiú, Junior lány minden 

kategóriában:  
 

Mach-play Bajnok   
II. helyezett      
III. helyezett      

 
 
2019. évi győztesek: 
Férfi Match-Play Bajnok:  Rózsa Dávid  
Női Match-Play Bajnok:    Vadkerti Adél 
Junior fiú Match-Play Bajnok: Fülöp Gergő 
Junior leány Match-Play Bajnok: Berkenyei Daniella 
 

Elütő:  Férfiak:    férfi elütő (sárga) 
Szenior férfiak:  férfi közeli elütő (kék) 
Nők, szenior nők:   női elütő (piros) 
Juniorok fiúk:   férfi távoli elütő (fehér) 
Junior lányok:   női elütő (piros) 
 

Start lista: Az első napi startlista megtekinthető a gyakorló napon 14.00 órától a PC Caddie-
ben valamint a www.hungolf.hu weboldalon. 
 

A verseny programja: 
 
Gyakorlónap:  2020. augusztus 27. csütörtök 
    Tee time foglalás a Magyar Golf Club recepcióján tel: +3630-431-5339  
 
Versenynapok:  
 
1. versenynap : 2020. augusztus 28. péntek 

1.kör - Stroke play – helyosztó 
Start: 08.00h, növekvő EGA HCP sorrendben  

 
2. versenynap: 2020. augusztus 29. szombat 

2. kör- Shot Gun indítás  8.00h.  
Az első napi eredmények alapján 8-as táblák kerülnek kialakításra.  
Az 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 helyezettek mérkőznek meg egymással a táblákon belül. 
  
3. kör -Shot Gun indítás 14.00h. A táblákon belüli mérkőzések: 
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1. mérkőzés győztese - 4. mérkőzés győztese 
2. mérkőzés győztese – 3. mérkőzés győztese 
1. mérkőzés vesztese - 4. mérkőzés vesztese 
2. mérkőzés vesztese – 3. mérkőzés vesztese 

  
3. versenynap  2020. augusztus 30. vasárnap 

4. kör - Shot Gun indítás 9.00h. A táblákon belüli mérkőzések a 3. kör alapján: 
1. mérkőzés győztese – 2. mérkőzés győztese 1. helyezésért 
1. mérkőzés vesztese – 2. mérkőzés vesztese 3. helyezésért 
3. mérkőzés győztese – 4. mérkőzés győztese 5. helyezésért 
3. mérkőzés vesztese – 4. mérkőzés vesztese 7. helyezésért 
az adott táblán belül. 

Match-Play táblák kialakítása: 

Az első napi bruttó stroke play eredménye alapján kategóriánként lesznek a játékosok 8-as táblákba 
sorolva. 

1. Először minden kategória 8 legjobb versenyzője kerül az 1-8 helyezett csoportjába. Az adott tábla 
1. helyezettje lesz az adott kategória Mach Play Bajnoka. 

2. Utána a kategória létszámától függően kerül kialakításra a 9-16 helyezettek csoportja. Ha nincs 
kategórián belül annyi versenyző, hogy tele legyen a tábla, akkor kisebb tábla is kialakítható. 
Minimum 4 fő egy tábla. Egy táblán belül a kiemelt versenyzők nem játszanak a 2. körben. 

3. Utána kerül kialakításra a 17-24 helyezettek és a 25-32 helyezettek táblája. Ha nincs kategórián 
belül annyi versenyző, hogy tele legyen a tábla, akkor kisebb tábla is kialakítható. Minimum 4 fő 
egy tábla. Egy táblán belül a kiemelt versenyzők nem játszanak a 2. körben. 

4. Ha a kategóriákban fenti módon kialakított táblák létszáma nem éri el a 88 főt, akkor a bizottság 
vegyes táblát is kialakíthat a 88-fős létszámig. Egy táblán belül a kiemelt versenyzők nem 
játszanak a 2. körben. 

Holtverseny:  Az MGSZ Versenyszabályzatának 20. pontja szerint, a 18. szakasz befejeztével a 
játékot mindaddig tovább kell folytatni az előírt kör szakaszainak újra játszásával - 
az ott meghatározott sorrendben -, amíg a Match play-t valamelyik fél meg nem 
nyeri. 

Játék tempója:          A Versenyszabályzat 1. számú melléklete szerint. 
 
Eredménykártya leadása: Az eredménykártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn 

belül az erre kijelölt helyen (scoring area,) mindkét versenyző által aláírva kell 
leadni. Az eredménykártyán fel kell tüntetni a győztest és a match-play 
eredményét. Amennyiben a játékos az eredménykártyát leadta vagy a kijelölt 
helyet elhagyta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.   

 
Eredményhirdetés: Az utolsó versenynapon az összes / a kategóriának az összes eredménykártya 

beérkezése és feldolgozása után. 
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Segítők (Caddie-k): Junior korú játékosnak is lehet caddie-je. 

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

Ranglista pont:  Nyílt bajnokságnak megfelelően, a külföldi elviszi a helyezéssel járó pontot, de a 
Match play-re előírt pontszámok szerint. Csak az kaphat ranglista pontot, aki 
végigjátsza az összes kört és leadja a kör után a score-kártyáját. 

 Ha valaki nem kerül be a kategóriánkénti csoportkörbe, akkor az első napi bruttó 
score eredmény szerinti sorrendben kapja a ranglista pontot, de csak akkor, ha 
nem kerül besorolásra egy csoportba sem. Ebben az esetben a nevezési díjból 
27 000 Ft-ot visszakap a versenyző. 

 
Budapest, 2020. augusztus 6. 
 

 
Magyar Golf Szövetség 


