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VERSENYKIÍRÁS 
 

20. Magyar Klubcsapat Bajnokság 
 

2020.  október 3-4 
Magyar Golf Klub, Kisoroszi 

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

és Ranglista kiírásának, valamint a Magyar Golf Club bajnokság ideje alatt érvényes 
helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. A bajnokság csak az egyéni 
versenyzők számára HCP módosító. 

 
A verseny ideje:  2020. október 3-4 
 
Gyakorló nap:  2020. október 2.  
  
A verseny helyszíne: Magyar Golf Club, Kisoroszi 
 
Versenyforma:    Bruttó stroke play 

- 1 pár Foursome 
- 1 pár Texas scramble 
- 2 fő egyéni stroke play játék 

 
Nettó stroke play maximális ütésszámmal: PAR+4 

- 1 pár Foursome 
- 1 pár Texas scramble  
- 2 fő egyéni stroke play játék 

 
A  Foursome esetén a nettó  hcp kiszámításának módja:  

- A jobbik játékos playing  hcp-nek 70%-a + a rosszabbik játékos playing  
hcp-jének 30%-ának az összege (alkalmazva a kerekítés szabályait is). 

- A párok tagjai közötti playing hcp különbség nem lehet nagyobb 18-nál. 
 
   A  Texas scramble esetén a nettó hcp kiszámításának módja: 
 

- A jobbik játékos playing hcp-jének 70%-a + a rosszabbik játékos playing  
hcp-jének 30%-ának  összege osztva 2-vel (alkalmazva a kerekítés 
szabályait is). 

- A párok tagjai közötti playing hcp különbség nem lehet nagyobb 18-nál. 
 

 
Nevezés: A Magyar Golf Szövetség office@hungolf.hu email címén lehetséges. 
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Nevezési határidő: 2020. szeptember 28. hétfő 23:59 óra 
 
Nevezési díj: 210.000 Ft/csapat 

A 2019-as nyeremények beválthatók. 

A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség alábbi számlájára fizetendő: OTP Bank: 11794008-20511052-
00000000. A közlemény rovatba kérjük beírni a versenyző csapat nevét és a verseny nevét. 

Az MGSZ Iroda egyeztet a klubokkal, hogy mely 2. - 3. csapatok kerülnek be a versenybe, a nevezési 
díjak felesleges átutalásának elkerülése végett. 

 
Fizetési határidő:  2020. szeptember 29. kedd 23.59 óra 

Nevezést kizárólag a határidőig történt nevezési díj befizetésével együtt fogad el a 
Szervező! 

 
A nevezési díj tartalmazza: 

• a green fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a 
versenynapokon (összesen 3 green fee); 

• snack csomagot 2 alkalommal;  
• valamint egy meleg étkezést a szombati napon 

Nevezés módja: Nevezni a klubok által, a mellékelt nevezési lapon kell.  

A nevezés a részvételi díj befizetésével vagy az előző évi nyeremény beváltásával 
válik érvényessé.  

Résztvevők:  Játékra jogosultak azon golfklubok, amelyek tagjai a Magyar Golf Szövetségnek.  

A versenyre kizárólag 6 fős csapatok nevezését várjuk. (Kevesebb jelentkezővel 
nem áll a Szervező módjában nevezést elfogadni.)  Maximális csapatlétszám: 20 
csapat. 

A csapat tagjai csak azok a játékosok lehetnek, akiknek anyaklubja (az MGSZ 
ügyviteli rendszere szerint) 2020. július 1-én a nevező klub, valamint, akik 
rendelkeznek érvényes szövetségi kártyával. 

Csapatonként 1 fő pótnevezését (játékos csere a csapatban) fogadja el a Bizottság. 
Pótnevezési határidő 2020. október 1-e (csütörtök) 23.59 (jogvesztő hatállyal), 
amit emailben kell megküldeni az MGSZ-nek (office@hungolf.hu) és a 
Versenyigazgatónak (jakobiandras@gmail.com). 

A versenyre való nevezésnél (aláhúzással) meg kell jelölni, melyik versenyen 
(bruttó vagy nettó) vesz részt a csapat. Versenyenként legfeljebb 3 csapat 
nevezhető klubonként. Először minden klubból elfogadja a Bizottság mindkét 
versenyre az első csapatot, utána fogadja el a Bizottság a 2. csapatok nevezését 
kategóriánként, a fennmaradó helyekre. A 2. csapatoknál először a tavalyi 
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bajnokcsapat klubjának nevezését fogadja el, majd a legkisebb szumma EHCP-vel 
jelentkező csapatok nevezését. A nevezők számától függően továbbá a 3. csapatok 
közül a legkisebb szumma E HCP-vel jelentkező csapatokat, ha van még lehetőség 
a versenyenként a max. 10 csapat közé kerülésre vagy az összesen 20 csapat közé 
kerülésre. (Amennyiben valamelyik kategóriában nincs meg a 10 nevező csapat, 
akkor a másik kategóriát a maximális létszámig – összesen 20 csapatig – feltölti a 
Bizottság) 
 
Csapatok összetételére nincs kikötés 

 
HCP limit:   36 HCP 
 
Bizottság: Versenyigazgató, a rendező klub képviselője, 2-3 Versenybíró (nevezők 

létszámától függően) 
 
Versenybírók:  2-3 fő 
 

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

 

Kiértékelés: Versenynaponként:  a csapatok párjainak bruttó / nettó ütésszámának és az egyéni 
stroke play játékeredmények közül a jobbik bruttó / nettó ütésszámának értéke kerül 
összeadásra.  A két nap eredménye összeadódik. 

 
 
Győztes: Az a csapat nyer, amelyik a két nap alatt összesítésben a legalacsonyabb 

bruttó/nettó ütésszámot éri el. 
 
Díjazás:  A Magyar Golf Szövetség az alábbi díjakat adja át a csapatoknak: 
 

A díjakat minden esetben a csapatot nevező klub kapja. 
 
 

I. Helyezett: kupa a győztes klubnak, érem a győztes csapat tagjainak 
II. Helyezett: érem a csapat tagjainak 
III. Helyezett: érem a csapat tagjainak 

 
 Bruttó stroke play díjazás: 
 

I. Helyezett csapat: plusz 1 klubranglista verseny rendezési joga a 2021-es évadban 
II. Helyezett csapat: a 2021. évi Klubcsapat Bajnokság 100% nevezési díjkedvezmény 
III. Helyezett csapat: a 2021. évi Klubcsapat Bajnokság 50% nevezési díjkedvezmény 
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Nettó stroke play díjazás: 

 
I. Helyezett csapat: plusz 1 klubranglista verseny rendezési joga a 2021-es évadban 
II. Helyezett csapat: a 2021. évi Klubcsapat Bajnokság 100% nevezési díjkedvezmény 
III. Helyezett csapat: a 2021. évi Klubcsapat Bajnokság 50% nevezési díjkedvezmény 

 

Egy klub csak egy klubranglista verseny rendezés jogát nyerheti el. Ha a bruttó győztes csapat 
klubjának másik csapata nyeri a nettó versenyt is, akkor a nettó versenyben soron következő csapat 
klubja nyeri a klubranglista verseny szervezési jogát.  

2019. évi győztesek: 
Bruttó győztes: Balaton Golf Klub 
Nettó győztes: Pannónia Golf Klub 
 

Elütő:  Versenyszabályzat 12. pontja szerint korosztályonként és nemenként 
 
Startlista: Az első napi startlista megtekinthető a gyakorló napon 14.00 órától a PC Caddie –

ben valamint a www.hungolf.hu weboldalon. 
 
 Csapat összeállítás a 2. napra: 17:00-ig vagy az ezután beérkezők esetén a saját 

csapaton belül induló utolsó flight beérkezését követően legkésőbb 10 percen 
belül lehet változtatni. Amennyiben nem érkezik be változtatási kérelem, akkor 
a nevezéskor leadott sorrend az érvényes. 

 Csapatonkénti játék sorrend: Egyéni stroke play, Texas scramble, Foursome. 
    
A verseny programja: 
 
Gyakorlónap:  2020. október 2. péntek 
    Tee time foglalás a Magyar Golf Club recepció tel: +36 30 431 53 39 
 
Versenynapok: 
 
1. versenynap  2020. október 3. szombat 

Az indítás az 1-es tee-ről történik, az előre megadott párosítás szerint.  
 
2. versenynap  2020. október 4. vasárnap 

A flight-okat az első napi bruttó/nettó csapateredmények alapján állítjuk össze: 
1. helyen álló csapat párosai játszanak a 2. helyen álló csapat párosaival 
3. helyen álló csapat párosai játszanak a 4. helyen álló csapat párosaival … 

 
Az indítás a 2. napon fordított sorrendben történik, vagyis a jobb helyezést elért 
csapatok párosai indulnak később. 
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Eredményhirdetés  
 

 
Holtverseny: Amennyiben a bruttó csapatok között az első helyen holtverseny alakul ki, úgy az 

érintett bruttó csapatok két-két – a csapatkapitányok által kijelölt - játékosa játszik 
Foursome formában a szétütésben a Bizottság által kijelölt pályaszakaszokon, 
„hirtelen halállal”. Nettó csapatok eredményazonossága esetén a jobb 2. napi 
nettó összesített eredmény alapján dől el a magasabb helyezés sorsa. Amennyiben 
ez is azonos, úgy a 2. napi Foursome jobb eredménye, ennek azonossága esetén, 
a 2. napi  Texas scramble jobb eredménye, majd a versenybe beszámított 2. napi 
jobb egyéni eredmény dönt. Ha ez sem dönt, akkor az 1. napi eredmények fenti 
sorrend szerinti összehasonlítása alapján számított  jobb eredmény dönt. A bruttó 
csapatoknál holtverseny esetén a további helyezések eldöntése a nettó 
csapatoknál leírt módon történik. 

 
Játék tempója:            A Versenyszabályzat 1. számú melléklete szerint. 
 

Eredménykártya vezetésének módja: Minden játékos / pár eredménykártyáját 
vezetni kell. Egyéni játékosoknál egyéni eredményt, páros játékosoknál a pár 
eredményét. 

A nem az előírtaknak megfelelő score-kártyát leadó pár kizárásra kerül a 
versenyből. 

 
Eredménykártya leadása: A eredménykártyát a játék befejezését követően haladék nélkül az erre kijelölt 

helyen (scoring area,) a flight minden versenyzője által aláírva kell leadni. 
Amennyiben a játékos az eredménykártyát leadta vagy a kijelölt helyet elhagyta, 
úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.   

 
Eredményhirdetés: Az utolsó versenynapon az összes eredménykártya beérkezése és feldolgozása 

után 30 percen belül. 

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

Csapatkapitányok: az idei vonatkozó rendelkezéseket lásd az MGSZ Versenyszabályzatának 23. 
pontjában 

Golfkocsi használata: Elektromos autó használata kizárólag az MGSZ Versenyszabályzatának 18. és 23./b 
pontjában foglaltak szerint lehetséges 

 
Budapest, 2020. augusztus 12. 
         Magyar Golf Szövetség 
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     NEVEZÉSI LAP 

MAGYAR KLUBCSAPAT BAJNOKSÁG 

2020. október 3-4., Magyar Golf Club, Kisoroszi 

                                       Bruttó stroke play / Nettó stroke play   (az egyik aláhúzandó!) 

KLUB és 
CSAPAT neve: 

 

CSAPAT- 

TAGOK: 

NÉV: 

 
HCP: FFI/NŐ/JUN./SEN. PÁROSÍTÁS 

1.    A Texas 
scramble 

versenyen 
párban 

játszanak 
2.  

  

3.    A foursome 
versenyen 

párban 
játszanak.  4.    

5.    egyéni játék 

6.    egyéni játék 

Csapatkapitány:  

Ezúton nyilatkozom, hogy a játékosok MGSZ doppingszabályzatának és a Nemzetközi Doppingellenes 
Ügynökség (WADA) szabályainak megfelelően tiltott szereket vagy tiltott módszereket nem 
használnak, és a doppingszabályokat ismerik. 
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….……………………………………… (Aláírás) 

(E-mail-ben történő regisztráció esetén az aláírás mellőzhető.)  


