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2021. évi Versenyszabályzat  

Versenybizottság, a golfbírók feladatai és kötelességei 

 
 

 

Golfbírók 

 

a) A golfbírókat az MGSZ Bíró Bizottsága delegálja a versenyekre. Az MGSZ Bíró 

Bizottsága a szövetségi versenyek (ranglistaversenyek kivételével) esetében a 

delegált bírók névsoráról köteles az MGSZ Főtitkárával előzetesen egyeztetni. 

b) Bírónak csak az MGSZ Bíró Bizottságának nyilvántartásában aktív státusszal 

rendelkező (magyar vagy R&A vizsgával rendelkező) bírót lehet kinevezni. 

c) A bírók döntése végleges. Azokban a kérdésekben, amelyekben a Versenybizottság 

jogosult dönteni, a Versenybizottság döntése végleges. 

d) Ranglistaversenyen kötelező golfbírót alkalmazni. A 18 szakaszos pályán rendezett 

ranglistaversenyen, amelyen 48 főnél többen indulnak, legalább két bírónak kell 

bíráskodnia.  

e) A Vezetőbíró (vagy a pályaelőkészítést végző bíró) köteles a versenyre javasolt PoP 

(Pace of Play, a játék tempója) táblát feltölteni a GOLFiGO-ba a startlista közzététele 

után legkésőbb 1 órával.  

f) A szövetségi és ranglistaversenyt megelőző napon (beleértve a gyakorlónapot is) az 

arra kijelölt bíró pályaelőkészítést végez a klub által erre kijelölt személlyel együtt (a 

klub köteles biztosítani az eszközöket és feltételeket, azaz pl. golfautó, festékek és 

karók elegendő mennyiségben), valamint ellenőrzi, hogy a szükséges 

dokumentumok közzétételre kerültek-e. 

g) A golfbírók feladata a versenyek szabályoknak megfelelő lebonyolításának 

biztosítása. Ez természetszerűleg a verseny előtt, alatt és után felmerülő bírói, illetve 

bizottsági döntések támogatását vagy meghozatalát jelenti. De ide tartozik pl. a 

verseny kiírásának, a helyi szabályoknak, a magatartási szabályoknak az 

áttekintése; a páIya állapotának, berendezésének, játékra való alkalmasságának 

megítélése, beleértve a szükséges javaslatokat; valamint a Versenybizottság egyéb 

döntéseinek a szakmai támogatása.   

h) A bírók feladatai közé tartozik a játék tempó betartatása is már az első csoport 

indulásától kezdve. Ajánlott, hogy az egyik bíró ellenőrizze az indítás szabályszerű 

és zökkenőmentes megkezdését.  Ettől függetlenül a klubnak biztosítania kell 

starter(eke)t is a versenyre. 

i) Szövetségi versenyeken a bírók díját az MGSZ fizeti. Ranglistaversenyeken a bírók 

díját (beleértve az előkészítésre fordított munkaidő díját is) az MGSZ fizeti. A 2. bíró 

esetén annak díjazását az MGSZ elszámolás után tovább számlázza a rendező 

klubnak/szervezetnek. 

 

Versenybizottság 

 

a) A Versenybizottság nem golfbíró tagjait a MGSZ nevezi ki a szövetségi versenyekre, 

míg a ranglistaversenyekre és a klubversenyekre a verseny szervezője. A 

Versenybizottság létszáma minimum 3 fő. A Versenybizottság összetételében 
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célszerű, ha képviselve van (a.) a verseny kiírója, aki szem előtt tartja a verseny 

célkitűzéseit; (b.) a verseny rendezője (a pálya képviselője), aki rendelkezik a 

lebonyolításhoz szükséges eszközökkel; (c.) a versenyen tevékenykedő golfbíró(k), 

aki(k)nek feladata a verseny szabályoknak való megfelelőségének a felügyelete.  A 

Versenybizottság tagja csak olyan személy lehet, aki kellő ismeretekkel rendelkezik a 

golfversenyek szervezése és lebonyolítása tekintetében, valamint tájékozott a golf 

szabályaiban. Szövetségi versenyeken a Versenyigazgató a Versenybizottság 

elnöke. 

b) A Versenybizottság tagjainak a verseny teljes időtartama alatt jelen kell lenniük, 

továbbá a verseny megkezdése előtt 1 órával korábban és az utolsó csoport 

beérkezését követő 1 órán belül, legalább telefonon elérhetőnek kell lenniük. 

Távolmaradás csak indokolt esetben, és a Versenybizottság elnökének előzetes 

hozzájárulásával fogadható el.  

j) A Versenybizottság felel a teljes verseny szakmai lebonyolításáért, kivizsgálja a 

verseny során fellépő vitás kérdéseket, és azokról döntéseket hoz.  Ha a szavazatok 

alapján nem tud dönteni a Versenybizottság, akkor a Versenybizottság elnökének 

szavazata a döntő.  Szakkérdések (szabályesetek) szavazásra nem bocsáthatók. A 

Versenybizottság minden olyan kérdést köteles kivizsgálni, amely bármilyen módon 

tudomására jut. Hatásköre a startlista összeállításával kezdődik, és a verseny 

lezárásával végződik.  

k) A Versenybizottság tagjainak nevét legkésőbb a startlista összeállítása előtt 1 órával 

közzé kell tenni GOLFiGO-ban a verseny szervezőjének és a közzététel időpontjától 

látja el feladatát a versenybizottság. 

l) Többnapos verseny esetén, a Versenybizottság minden nap, az utolsó játékos 

beérkezését követő 30 percen belül kötelezően ülésezik.  

m) A Versenybizottságra vonatkozó további eljárások: 

- amennyiben bármely Versenybizottsági tag tudomására jut olyan információ, amely 

döntést igényel, úgy haladéktalanul, de legkésőbb az aznapi utolsó csoport 

beérkezését követő 15 percen belül össze kell ülnie. A verseny után felmerülő 

kérdésekben a Versenybizottság később is összehívható. 

-  A Versenybizottság közös állásfoglalását annak Elnöke képviseli nyilvánosan. 

- Az eredménykártyák és egyéb hivatalos dokumentumok megőrzése a verseny 

alatt a Versenybizottság helyiségében történik, amelyekhez kizárólag a 

Versenybizottság tagjainak és a klub személyzetének van hozzáférése. 

- A versenyen résztvevő játékosnak a leadott eredménykártyát nem szabad a 

leadás után kiadni. Megmutatni csak a Versenybizottság tagjának jelenlétében 

lehetséges. 

n) A Versenybizottság módosíthatja a döntését, amennyiben új információ jut 

tudomására. A szabályokban nem szereplő helyzetekről a Versenybizottság dönt. 

o) A Versenybizottságnak jogában áll a versenykiírástól eltérő döntéseket hozni: 

Szükség esetén törölheti a még el nem kezdett köröket, vagy csökkentheti az el nem 

kezdett versenykörökben a lejátszandó szakaszok számát, módosíthatja az 

együttállás feloldásának módját. (Csak egész kört lehet törölni, a megkezdett 

versenykört nem lehet rövidíteni.) Legjobb belátása szerint állíthatja össze és 

módosíthatja a startlistát a Versenyszabályzat betartásával. 

 

 


