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Versenyszabályzat  

Versenyen való részvétel, nevezés, attól való visszalépés 

 

 

  

 

A versenyeken részvételre jogosultak 

Részvételre jogosult minden amatőr golfozó, aki tagja az MGSZ bármely 

tagszervezetének és rendelkezik az MGSZ által kibocsátott versenyengedéllyel 

(EGA-kártya), vagy külföldi szövetséghez tartozó golf klubnak tagja és az igazolt 

hendikepje megfelel a versenykiírásban megjelölt kategóriákkénti értékhatárnak. 

Igazolt hendikepnek tekintendő az is, ha a külföldi játékos az országának interneten 

keresztül ellenőrizhető hendikeprendszerében megtalálható hendikepjét feltölti a 

GOLFiGO-ba nevezésekor. 

 

Guest 

Ha az első bekezdés szerint nem beazonosítható a játékos HCP-je, akkor „guest” 

státuszú játékosnak minősül.  A „guest” státuszú játékos a díjazásban nem 

részesülhet és az eredménye semmilyen kiértékelésben nem vehető figyelembe. 

 

Szabadkártya 

Szabadkártyát minden golfozó kaphat. 

Azon szabadkártyás játékos vehet részt a verseny kiértékelésében, aki egyébként 

teljesíti a versenyre való nevezés kritériumát. 

A szabadkártyás versenyző beleszámít a versenyen résztvevőkre vonatkozó létszám 

limitekbe. 

 

Minden versenyre a nevezést az GOLFiGO-ban kell vezetni nyilvánosan hozzáférhető 

módon. A nevezések elsősorban online történnek, a GOLFiGO felületein. 

Akinek nem áll rendelkezésre GOLFiGO nevezési mód, azoktól a klubok kivételes esetben 

elfogadhatnak írásos nevezést, de haladéktalanul, legkésőbb 24 órán belül fel kell vinniük a 

rendszerbe a nevezési határidő lejárta előtt. A játékos felelőssége a nevezésének 

ellenőrzése, akkor is, ha nem közvetlenül a rendszerben adta le a nevezését. 

  

Nevezés 

a) A versenyre történő nevezés, egyben a verseny feltételeinek elfogadását jelenti és 

feltételezi a versenykiírás ismeretét. 

b) Ranglistaversenyekre a megelőző nap 12.00-ig lehet jelentkezni és a klub köteles az 

startlistát a versenyt megelőző napon 16.00-ig közzétenni. 

c) A verseny kiírója csapatversenyek esetében megengedheti a pótnevezést. 

Pótnevezésre az a csapat jogosult, amely csapatból méltánylandó okok miatt vissza kell 

lépnie egy játékosnak. A pótnevezési határidő kizárólag a versenykiírásban határozható 

meg. 

d) A nevezési díj megfizetése a versenykiírásban meghatározott időpontig esedékes.  
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Visszalépés az érvényes nevezéstől 

 

a) Nevezést visszamondani a nevezési határidőig a jelentkezési csatornán lehet, utána no 

show-nak minősül a lemondás vagy a versenytől való távolmaradás.  

A határidő utáni lemondást (ami már no show-nak minősül) a rendező klubnál lehet 

megtenni. 

 

b) A ranglistaversenyen – beleértve a szövetségi versenyeket – indokolatlan no show 

esetén a játékosnak 10 000 Ft büntetést kell fizetnie az MGSZ 11794008-20511052 

számú számlájára 2 héten belül (NO SHOW feltüntetését a megjegyzés rovatban), amit 

az MGSZ a juniorok oktatására és versenyeztetésére fordít. A befizetésről az MGSZ 

számlát állít ki. A második esettől kezdve további büntetésként, a játékos az eseményt 

követő 1 hónapon belüli ranglista- vagy szövetségi versenyen (a versenyt követő hétfő a 

számítás kezdő napja) nem indulhat. Ha a játékos nem fizette be határidőre a büntetést, 

nem indulhat a játékos további ranglistaversenyen, ameddig nem fizeti be a 

pénzbüntetést és utána nem értesíti a befizetésről az MGSZ Irodáját emailben 

office@hungolf.hu (3 munkanappal legalább a következő verseny előtt) email címen. 

 

c) Szövetségi versenyek esetében, a korábban nevezett és a nevezési díjat befizetett 

játékos és csapat a hivatalos nevezési határidőig lemondhatja a nevezését a 

versenykiírásban megjelölt módon. Ebben az esetben, a nevezési díjat – a verseny 

lebonyolítása után (2 héten belül, banki átutalással a megadott bankszámlaszámra, a 

banki költségek levonása után) 100 %-ban visszakapja. Az a játékos, aki a nevezési 

határidő lejárta után jelzi, vagy egyáltalán nem jelzi távolmaradását a versenytől, nem 

jogosult a nevezési díj visszafizetésre. Ebben az esetben a b) pontban említett 

pénzbüntetés nem alkalmazható. 

 

d) Ha a játékos 1 naptári éven belül 3 alkalommal nem adja le az eredménykártyáját (a 

továbbiakban: no return) és/vagy a no show bejegyzéssel fejezi be a versenyt, akkor az 

adott év hátralévő ranglista- és szövetségi versenyein való részvételből kizárásra kerül. 

Ez a kizárás nem mentesíti a játékost az illetékes Hendikep Bizottság által alkalmazható 

büntető eredmény alól, amely a NO RETURN miatt kerülhet a hendikep történetébe. 

 

Hendikep limit 

A GOLFiGO folyamatosan követi a benevezett versenyzők HCP Index-ét és a nevezés 

lezárásakor ezt az értéket veszi figyelembe nevezés elfogadásához a versenykiírásnak 

megfelelően. Külföldi játékos esetén a benevezett HCP index az irányadó a nevezés 

elfogadáskor.  

 

e) A verseny rendezője visszautasíthatja egy játékos nevezését, különös tekintettel egy 

korábbi versenytől való indokolatlan távolmaradás, az eredménykártya le nem adása 

vagy a verseny feladása esetén. Erről a játékost emailben értesíti a GOLFiGO 

rendszere. 
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