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„Az Év Golfozója” 2021 kiírás

Magyar Golf Szövetség

Kritérium rendszer
„Az Év Golfozója”, Az Év Játékosa” és az
„Az Év Legsikeresebb Golf Klubja” díj elnyeréséhez

A Magyar Golf Szövetség 2021. évben az alábbiak szerint hirdeti meg a díjakat, a kategóriák közötti
kettős díjazás kizárt (de a rangsorban a megszerzett helyén szerepel a versenyző).
"Az Év Golfozója" címet ítéli oda az Amatőr Női és Férfi, valamint a Profi Női és Férfi Kategóriákban.
„Az Év Amatőr Golfozója” az a női és férfi játékos, aki az Összesített Ranglistán (Ranglista
szabályzat 3.1.1. és 3.1.2. gyűjtött pontok alapján) 2021. november 15-én az első helyen áll.
„Az Év Profi Golfozója” az a női és férfi játékos, aki a legjobb helyezést éri el a profi világranglistán,
azonos eredmény esetén a profi magyar ranglistán elért jobb helyezés dönt.
„Az Év Játékosa” címet ítéli oda Junior (különdíj) kategóriában, Junior Lány (L18, L16, L14) és Junior
Fiú (F18, F16, F14) korosztályban, Felnőtt Női és Férfi, Szenior Női és Férfi, Masters Női és Férfi,
Szuper Masters Női és Férfi, valamint Mid-Amatőr Női és Férfi kategóriákban.
Junior kategóriában „Az Év Játékosa” különdíjat annak a versenyzőnek ítéli oda, aki 2021. november
18-án a legjobb helyezést éri el a WAGR ranglistán. „Az Év Játékosa” az a golfozó, aki a Korosztályos
Ranglistán (Ranglista szabályzat 3.1.1. és 3.1.2 és 3.2 gyűjtött pontok alapján) 2021. november 15-én
az első helyen áll. Minden játékos csak a saját életkori kategóriájában nyerheti el az év játékos címet,
attól függetlenül, hogy egy másik ranglistán hol végez.
„Az Év Legsikeresebb Golf Klubja”
Az országos ranglistákon a klubtagok (klubonként maximum 50 versenyző, csak a saját életkorának
megfelelő ranglistán szerezhet ide pontot, kivéve a felnőtt és mid-amatőr versenyzők, akiknél az a
ranglista számít, ahol több pontot szereztek) és a klubcsapatbajnokságon a csapatok (klubonként egy
bruttó és egy nettó csapateredmény számít) által a legtöbb pontot gyűjtött klub kapja az „Az Év
Legsikeresebb Golf Klubja” címet.
A játékos annak a klubnak a színében gyűjthet pontot, amely klub színében igényelte az EGA-kártyát.
Nem kaphatja meg a díjat olyan versenyző, aki ellen a klubjánál vagy a Magyar Golf Szövetségnél
fegyelmi eljárás indult, és el lett marasztalva, ill. sportszerűtlen magatartást tanúsított, valamint az a
versenyző, aki a Magyar Válogatottban való szereplést indokolatlanul elutasítja (erről a szövetségi
kapitány írásban ad tájékoztatást az MGSZ Elnökségének). Indokolt esetben, a Magyar Golf Szövetség
Elnöksége saját vagy a versenyző klubja javaslatára kizárhatja a díjra érdemtelenné vált sportolót a
díjazásból.
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