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VERSENYKIÍRÁS 
 
 

           Roland Divatház 
 

JUNIOR GOLF TOUR 2020. 
 
 

A Junior Tour 2020. február 15-én közzétett eredeti kiírását a Magyar Golf Szövetség a COVID-
19 egészségügyi helyzet miatt alatt az alábbiak szerint javította, és teszi közzé: 
 
A Magyar Golf Szövetség a 2020. évre a junior golfjátékosok részére 8 fordulóból álló 
versenysorozatot ír ki.  

 
Versenyfeltételek:  A versenysorozat az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség 

Versenyszabályzatának és Ranglista Kiírásának, valamint a verseny 
helyszínéül szolgáló pályák, Junior Tour verseny alatt érvényes helyi 
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. 

 
A versenysorozat rendezője: Magyar Golf Szövetség 

 
A verseny formája: Stroke play és Stableford alapú játékforma 

 
A versenyek helyszínei:                              időpontjai:                           Jelentkezési határidő: 

 
Junior Tour I.    Pannónia GCC              2020.06.15. (hétf.) 2020.06.10.  
Junior Tour II.   Szt. Lőrinc GC               2020.06.23. (kedd) 2020.06.18. 
Junior Tour III.  Balatonudvari              2020.07.03. (pént.) 2020.06.30. 
Junior Tour IV.  Hencse GC                    2020.07.10. (pént.) 2020.07.06. 
Junior Tour V.   Kisoroszi                       2020.07.17. (pént.) 2020.07.14. 
Junior Tour VI.  Forest Hills GC             2020.07.30. (csüt.) 2020.07.27. 
Junior Tour VII. Highland GC                 2020.08.07. (pént.) 2020.08.03. 
Junior Tour VIII.Old Lake GC (Tata)      2020.08.14. (pént.) 2020.08.10. 
Junior Tour IX.  Tartalék/esőnap          2020.08.26. (szrda.) 2020.08.21. 
 

 
Résztvevők: 

1. Játékra jogosult minden 2020. január 01-ig a 18. életévét be nem töltött magyar 
állampolgárságú junior játékos, aki rendelkezik a 2020-as évre szóló érvényes szövetségi 
versenyengedély kártyával.  

 
 

2. Játékra jogosult minden 2020. január 01-ig 18. életévét be nem töltött külföldi 
állampolgárságú junior játékos – akinek a hendikepjét nem vezeti a PC-Caddie rendszer-, de 
aki rendelkezik friss – 15 napon belüli – hendikep igazolással.
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Korosztályok születési dátum szerint: 
Fiúk: 
F18 2002.01.01. után születettek 
F16 2004.01.01. után születettek 
F14 2006.01.01. után születettek 
F12  2008.01.01. után születettek 
F10 2010.01.01. után születettek 

Lányok: 
L18 2002.01.01. után születettek 
L16 2004.01.01. után születettek 
L14 2006.01.01. után születettek 
L12 2008.01.01. után születettek 
L10 2010.01.01. után születettek

 
Kategóriák: (Exact Hcp szerint) 
 
A kategória: Hcp 0-12,0 Játékforma: 18 szakasz, stroke play (minden korcsoportban) 
 
B kategória: Hcp 12,1-24,0 Játékforma:  18 szakasz stableford (minden korcsoportban) 
 
C kategória: Hcp 24,1-36,0 Játékforma:  18 szakasz stableford (minden korcsoportban) 
 
D kategória Hcp  36,5- 45,0 Játékforma:   9 szakasz stableford (minden korcsoportban) 
 
A „D” kategóriában, edzői ajánlás esetén magasabb Hcp-vel rendelkező játékos is indulhat, de 
az eredményszámításnál 45-ös Hcp-vel kerül kiértékelésre.  
 
Év közbeni kategória váltás nem lehetséges. Az év végi összesített eredménybe mindenkit az 
eredeti kategóriájában elért eredményei után számítunk be! 
 
Lányok és Fiúk külön kategóriában indulnak.  
 

Az elütő helyek kiosztása (a hatályos MGSZ versenyszabályzattal összhangban) játékosok 
számára: 
 

Fiúk: 
U18 sárga (férfi standard) 
U16 sárga (férfi standard) 
U14 kék (ffi standard) 
U12 piros (férfi közeli)  

Lányok: 
U18 piros (női standard) 
U16 piros (női standard) 
U14 piros (női standard) 
U12 narancs (ha van) / piros 
 
 

 
Startlista összeállítása: A versenysorozat minden állomásán kategóriánként növekvő 

hendikep sorrend szerint kerülnek besorolásra a játékosok.  
 

A startlista módosításának lehetőségét a Versenybizottság 
mindenkor fenntartja. 
A fiúk és a lányok versenyezhetnek vegyes flightokban, de a 
csoportokat lehetőség szerint úgy kell összeállítani, hogy egy 
elütőről indulhassanak a játékosok. 
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Versenybizottság tagjai: Junior szövetségi kapitány és az adott verseny versenybírója, 

valamint a rendező klub golfigazgatója/klubvezetője. 
A Versenybizottság döntése a játékosokra nézve végleges. 

 
 
A versenyfordulók értékelése, díjazás: 
 

a) Minden fordulón: minden kategória (A, B, C, D) fiú és lány helyezettjei az alábbiak 
szerint (érem díjazás):  
A kategória: a) ütésszám alapján: 1-3 fiú és 1-3 lány 

          b) stroke-hcp alapján: 1. fiú és 1. lány 
 

B kategória: nettó stableford pontok alapján 1-3 fiú és 1-3 lány 
C kategória: nettó stableford pontok alapján 1-3 fiú és 1-3 lány 
D kategória: nettó stableford pontok alapján 1-3 fiú és 1-3 lány 
 

b) Összesített értékelés: a versenysorozat utolsó fordulóján, 
a  4 legjobb fordulón a helyezések után kapott 
pontszámok alapján (a legtöbb pontot elért) minden 
kategória 1-3 helyezettje (fiú és lány). 

 
c) A versenysorozat abszolút győztesei: A  4 legjobb érvényes 

kör ütésszámainak (nem helyezés és nem pontszám) 
összesítése alapján a legkevesebb ütésszámot elérő 1. fiú 
és 1. lány. 

 
A versenysorozat végső értékelésébe csak azok a játékosok számítanak, akik legalább 4 fordulón 
érvényes eredménnyel rendelkeznek. Amennyiben egy versenykör törlésre kerül (időjárás stb.) 
akkor az elmaradt esemény az erre kijelölt pótnapon kerül megrendezésre. (2020.08.26.) 
 
 

1. Fordulókon kapható kategóriánkénti pontszámok: 
 

       Ld. 1. sz. Melléklet! 
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A Junior Tour versenysorozat kategóriánként összesített végeredményét a játékos, 
fordulónként szerzett pontjainak összege adja a 4 (négy) legjobb pontszám beszámításával. 
 
 

A 4 leadott eredményben minimum 3 x 18 szakaszos pálya eredménye benne kell legyen és 
maximum 1 db 9 szakaszos pályán elért eredmény számítható be. 
A 9 szakaszt játszó kategóriákban induló versenyzőkre ez a kitétel nem vonatkozik. 

 
9 szakaszon (PAR36) játszott Junior Tour-ok eredményét a következőképpen kell számolni 
(Junior Tour Ranglistához): 
Ütések száma 9 szakaszon + (36 + Playing HCP fele) 
Példa: 

„A” játékos 18 szakaszra számolt PHCP-je 14. Versenyeredménye 9 szakaszon 40 ütés. 
„A” 
játékos ranglista pontjait a következő strokeplay eredmény alapján számoljuk: 
40 + (36+7) = 83 azaz +11 
Páratlan PHCP esetén lefelé kell kerekíteni, azaz: 
„B” játékos 18 szakaszra számolt PHCP-je 13. Versenyeredménye 9 szakaszon 40 ütés. 
„B” 
játékos ranglista pontjait a következő strokeplay eredmény alapján számoljuk: 
40 + (36+6) = 82 azaz +10 

 
A versenysorozat összesített eredményhirdetésére és a díjkiosztására az utolsó 
versenynapon, a verseny lezárását követően kerül sor. 

 
Nevezés: 

 
A nevezés 2 lépcsőben történik: 
 

1. Aki az összes fordulóra NEVEZ az kattintson a 
https://hungolf.hu/versenyek/?kategoria=junior-tour  linkre majd ott a ’Nevezés az 
összesre’ gombra. Töltse ki a megjelenő űrlapot, és fizesse be az összes fordulóra 
vonatkozó nevezési díjat melynek összege 38.000Ft / 8 forduló. 
 

2. Ezt követően MINDEN FORDULÓ ELŐTT 4 NAPPAL KÜLÖN NEVEZNI IS KELL az egyes 
fordulókra! Ezt a https://hungolf.hu/versenyek/?kategoria=junior-tour linken az 
adott forduló mellett lévő ’Nevezés ’gombra kattintva tehetik meg. A startlisták 
összeállítása ugyanis ezen aktuális nevezési lista alapján készül el. Aki ezt elmulasztja 
az nem kerül fel az adott forduló startlistájára, hiába fizette be a teljes nevezési 
díjat.  
 

Megjegyzés: nevezni a Junior Tour egyes fordulóira külön-külön is lehet. Ennek nevezési díja 
8.000 Ft/forduló. Nevezési, és befizetési határidő: az adott forduló előtt 4 nappal. A nevezés 
az adatlap + nevezési díj beérkezésekor válik érvényessé. A nevezésről mindenki 
visszaigazoló email-t kap. 
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Nevezési díj befizetése: 
 
1. Átutalással a Magyar Golf Szövetség 

bankszámlájára: OTP Bank: 
11794008-20511052-00000000 

 
 
Befizetési határidő: 
 

Az összes fordulóra történő nevezés és a nevezési díj befizetésének határideje: 2020. június 
10-e szerda 23:59 

 
 
Az első fordulóra történő JELENTKEZÉSI határidő is 2020. június 10-e szerda 
23.59h. 

 
 
További információk: 
 
Buszos szállítás az alábbi fordulókra lesz: 
 

1. Junior tour III.  –   Balatonudvari 
4. Junior tour IV.  –   Hencse 
5. Junior tour VII. –   Forest Hills 
8. Junior tour- VIII-   Old Lake, Tata 

 
 

Külföldi játékosok nevezési díja 30 Euro / forduló. 
Fizetés a fent leírtak szerint Szövetség számlájára történő átutalással, vagy a helyszínen 
lehetséges. 

 
Amennyiben igényt tart a buszos szállításra, kérem feltétlenül jelezze minden forduló előtt 
nevezés leadásakor!  
Amennyiben az online nevezéssel bármilyen gondja akad, kérjük, jelezze az 
office@hungolf.hu email címen! 

 
 

Segítők (Caddie-k), szülők 
 
A Covid-19 egészségügyi vészhelyzet idején életbe lépett korlátozó rendelkezések miatt 
sportesemények jelenleg csak zárt kapuk mögött rendezhetők, azaz nézők és kísérők 
jelenléte a játékosokon kívül a pályán nem megengedett. Jelen szabály a korlátozás feloldásáig 
a Junior Tour fordulókon is érvényben van. Ezért kérjük a kedves szülőket /kísérőket, hogy 
mind a rendező klub speciális szabályait, mind pedig az érvényes rendeleteket tartsák be.  
Felhívjuk a szülők és játékosok figyelmét, hogy a rendeletek betartása a verseny ideje alatt 
mindenkinek a saját felelőssége! 
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A feloldásról és a további változásokról a Magyar Golf Szövetség a hungolf.hu oldalán, 
valamint a fb oldalán hivatalosan értesíteni fogja a résztvevőket. Kérjük a tájékoztatásokat 
kísérjék figyelemmel.  
 
A, B, C, D, kategóriákban induló versenyzők számára caddie-k alkalmazása nem megengedett. 

 
Büntetés a szabály megsértéséért: 

1. két ütés büntetés minden olyan szakaszon, ahol szabálysértés történt. 
2. maximum büntetés kizárás az adott fordulóból. 

 
 

Az a játékos, aki megsértette a fenti szabályt, a szabályszegés észlelésének pillanatában 
gondoskodjon arról, hogy az előírt kör hátralévő részében megfeleljen ennek a feltételnek, 
különben kizárják a játékból. 

 
 
 

Budapest, 2020. május 20. 
 
 
 

Magyar Golf Szövetség 
 
 
A versenykiírás szerves részét képezi az alábbiakban csatolt  1. és a 2. sz. melléklet! 
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1. sz melléklet 

 Fordulókon kapható kategóriánkénti pontszámok: 
 
A fordulókon, a kategóriánként elért helyezések alapján a versenyzők az alábbi Junior Tour 
pontokat kapják: 
 
      Helyezés:          Junior Tour 

         Pontok: 
 

1                             1 000 
2                                880 
3                                820 
4                                775 
5                                745  
6                                715 
7                                685 
8                                655 
9                                625 
10                              595 
11                              575 
12                              555 
13                              535 
14                              515 
15                              495 
16                              475 
17                              455 
18                              435 
19                              415 
20                              395 
21                              380 
22                              365 
23                              350 
24                              335 
25                              320 
26                              305 
27                              290 
28                              275 
29                              260 
30                              245 
31                              230 
32                              215 
33                              200 
34                              185 
35                              170 
36                              155 
37                              140 
38                              125 
39                              110 
40                              100 
41                              90 
42                              80 
43                              70 
44                              60 
45                              50 
46                              40 
47                              30 
48                              20 
49                              10 
50                              5 
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2. számú melléklet: 

 
 
 

MGSZ ELŐÍRÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK VERSENYSZERVEZÉSHEZ 
 

A COVID-19 HELYZET IDEJÉRE 
 
 
Tisztelt Klubok, Versenyzők, Szervezők, Sportszakemberek! 
 
A Covid-19 egészségügyi helyzet a golfsportot is jelentősen érinti. A Magyar Golf Szövetség 
törekvése, hogy a lehető legkörültekintőbben, és minden vonatkozó rendelkezés maximális 
betartásával folytató legyen a versenyszezon. 
 
Az egészségügyi helyzet és a korlátozó rendelkezések miatt a következő ajánlást a versenyek 
megszervezésénél kérjük feltétlenül figyelembe venni. 
A játékosoknak – a játék szabályain túl – saját felelősségük az egyéni védekezés, és felelősek 
az ennek érdekében alkalmazott eszközök használatáért. 
 
A sportversenyek megrendezését és annak körülményeit előíró jelenleg hatályos 
kormányrendelet: 
 

1. 170/2020. (IV.30) Kormányrendelet 
 
 
Versenyszervezésre vonatkozó szabályok: 
 

1. Minden versenyt jelenleg csak zárt kapuk mögött, nézők jelenléte nélkül lehet 
megtartani. 

2. Caddie-k használata engedélyezett, egy játékosnak csak egy caddie-je lehet, további 
kísérők a versenyek alatt nem mehetnek ki a pályára. Ezen kívül a caddie továbbra is a 
Versenyszabályzat, illetve Versenykiírás szerint alkalmazandó. 

3.  A zászlók eltávolítása a pályáról nem szükséges. A játékosok, ha lehet, a zászlót ne 
vegyék ki a lyukból. Ha ezt mégis szükségesnek látják, ne tegyék vissza, csak amikor 
mindenki befejezte az adott szakaszt. 

4.  A lyuk mélységének csökkentése nem szükséges. Verseny csökkentett mélységű 
lyukakkal akkor rendezhető, ha a lyuk alkalmas arra, hogy a labda benne nyugalomba 
kerüljön úgy, hogy bármennyi része a green felszíne alatt van. Ez esetben a javasolt 
mélység a bélés szintjének megfelelő 1 inch, hogy a kipattanás lehetőségét 
csökkentsék. A lyukból kipattant labda nincs a lyukban, a játékot onnan kell folytatni, 
ahol a labda nyugalomba került. 

5.  HCP minősítő versenyen nem lehet megadni a gurítást semmilyen távolságról. 
6.  A gereblyék eltávolítása a pályáról a bunkerekből nem szükséges. A gereblye 

használata nem kötelező. Ha a játékos helyette a lábával vagy ütőjével simítja el a 
homokot, azzal eleget tesz a golf szabályainak. 

7. Lehetőség szerint mindenki csak a saját golflabdáját érintse, vegye fel, vagy helyezze. 
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8. Golfautó a Versenyszabályzat, illetve versenykiírás szerint használható, de egy autóban 
csak egy játékos, és mellette kizárólag a caddie-je utazhat. 

9. Vihar esetén a klub vészhelyzetre vonatkozó eddigi előírásai (kiürítési terv, menekülési 
útvonalak) érvényesek. Ha a kijelölt biztonságos helyeken a zsúfoltság keletkezik, a 
játékosok legjobb belátásuk szerint választhatnak más, általuk biztonságosnak tartott 
helyeket, pl. a saját gépkocsijukat. Ha ettől a közösségi helyeken a zsúfoltság nem 
szűnik a kellő mértékben, akkor az egyéni védekezés (szájmaszk) kötelező. 

10.  Az eredménykártyákat ne cserélgessék. Vezesse az, aki átvette, akár maga a játékos, 
akár a jegyző. Összeolvasás után mindketten írják alá, és adják le. (Eközben ajánlott a 
kesztyű használata.) 

11.  A csoportos eseményeket minimalizálni kell.  
12. Eredményhirdetés: eredményhirdetést egyelőre csak szabadtéren lehet tartani, 

amennyiben ott biztosítható a 1,5 m-es távolságtartás a résztvevők számára. A díjak 
átadását kézfogás mellőzésével és a díjazó részéről kesztyű viselésével ajánljuk. 

13. Hendikepmódosítás: 
A fenti intézkedések a hendikepmódosítást nem érintik, a versenykör eredménye 
hendikepmódosításra ugyanúgy elfogadható, mint rendesen. 

14. Minden játékosnak rendelkeznie kell 1 db maszkkal. Amennyiben az időjárási 
viszonyok miatt a játék felfüggesztésre kerül és a kijelölt óvóhelyen nem lehetséges 
egymástól legalább 1,5 méteres távolságot tartani, úgy a játékosnak kötelezően 
maszkot kell viselniük. 
 

 
További megjegyzések: 
 

1. A golf szabályai és etikettszabályai továbbra is érvényben vannak. A kiütött fűcsomót 
továbbra is vissza kell tenni, a homokot el kell simítani, legfeljebb nem gereblyével, 
hanem lábbal vagy golfütővel. 

 
2.  A zászló kezelését lehet kérni, de nem kötelező elvállalni, a szakaszt szabályosan kell 

befejezni, ami a játékosra vonatkozik az értelemszerűen a caddie-re is. 
 

3. A járványügyi rendelkezések a pályán is érvényesek. Tartsuk be az 1,5 m távolságot, és 
ahol lehet mossunk kezet/fertőtlenítsünk. 

 
4. Feleslegesen ne csoportosuljunk, tárgyakat (zászló, gereblye, talált labda, lyuk bélése) 

érintését minimalizáljuk. Társakkal a fizikai kapcsolatot (kézfogás, ölelés stb.) kerüljük, 
akárcsak a pályán kívül. 

   
5. Versenyen csak tünetmentes játékos vehet részt.  

 
6. Külföldről hazatérő magyar játékos – jelen szabályzat visszavonásáig – a hazaérkezéstől 

számított 14 napig nem indulhat versenyen. 
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7. Külföldiek esetén a vészhelyzet alatt érvényben lévő, külföldiek beutazására vonatkozó 
rendeleteket kell figyelembe venni. 

 
8. A csoportok kívánatos létszáma egyéni játékban legfeljebb 3 fő, páros játék esetén 

értelemszerűen 4 fő. 
 

9. A shotgun indítást lehetőleg kerülni kell, az egyszerre érkező sok játékos miatt, 
(regisztráció, bemelegítés, scorekártya leadás). 

 
10. Ha egy klubnál a vonatkozó rendeletek lehetővé teszik az étkeztetést, akkor a klub 

felelőssége betartani az előírásokat. Miután az egy asztalnál ülőkre nem vonatkozik az 
1,5 m-es távolság tartása, viszont senki nem kötelezhető arra, hogy „idegenekkel” 
étkezzen egy asztalnál, ezért egyelőre nem javasoljuk a verseny utáni étkeztetést. 

 
11. Jelenlegi helyzetben javasoljuk, hogy a ne a klubok biztosítsák az induló csomagokat 

(ásványvíz, snack) hanem arról a játékosok saját maguk gondoskodjanak. 
 

12. Elfogadható, hogy étkezés nélküli nevezési lehetőség is legyen. Így mindenki maga 
dönthet arról, hogy szeretne vagy nem, másokkal egy asztalnál ülve étkezni. 

 
13. A nagy melegben biztosított frissítők esetén a klub részesítse előnyben az 

önkiszolgálást. A játékos maga vehesse el, ne legyen plusz ember, aki osztja. 
 

14. Az egyéni felszerelés használata az operátorokra is vonatkozik. Az eredménykártyák 
rögzítésekor viseljenek kesztyűt. 

 
15. Versenyek idejére a pálya legyen alkalmas hendikepmódosításra, különösen a 

bunkerek legyenek előkészítve. 
 

16. A klub fokozottan biztosítson fertőtlenítési lehetőséget a közösen használt 
helyiségekre és eszközökre. Legyen a játékosok számára elérhető kézfertőtlenítő. 

 
17. A klubház szolgáltatásaira a vonatkozó járványügyi rendelkezések érvényesek. A 

driving range, putting green, pitching green nyitva tartható, de itt is tartsák be a 
megfelelő távolságot. 

 
A fentiek visszavonásig érvényben maradnak. 

 
Köszönjük mindenkinek a türelmét és megértését, jó játékot kívánunk! 

 
 

Budapest, 2020. május 18. 
 

Magyar Golf Szövetség 
 


