Érvényes: 2021. január 1-től

Versenyszabályzat 1. melléklet

Magyar Golf Szövetség

2021. évi Versenyszabályzat
Versenyrendezésre vonatkozó előírások
Versenykiírás
Egy verseny kiírását a verseny előtt legalább 2 héttel közzé kell tenni a GOLFiGO-ban.
Minden versenykiírásnak tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:
a) Verseny megnevezése
b) A verseny szervezője, helyszíne
c) A verseny pontos időpontja (nap és kezdet)
d) Versenyforma, játékforma
e) Hendikephatár (limit) HCP Index szerint
f) Ranglistaversenyt csak a Ranglistakiírás szerint lehet kiírni. A verseny kiírója dönti el,
hogy a nettó kiértékelés stroke-HCP vagy nettó stableford-ban történik.
g) A verseny hendikepmódosító verseny-e.
h) A versenyen részvételre jogosultak köre, maximális létszám.
i) Nevezés módja és határideje, túljelentkezés során az indulók kiválasztásának módja.
j) Nevezési díj összege.
k) Startlista összeállításának módja.
l) Elütők és kategóriák, kategóriák összevonásának lehetősége.
m) Eredménykártya leadásának helye és módja.
n) Holtverseny eldöntésének szabályai, ha eltérő a Versenyszabályzattól.
o) Golfautó használatára vonatkozó eltérések a Versenyszabályzat mellékletétől.
p) Verseny kategóriák, kiértékelés, díjazás, kitérve a kettős díjazás kizárásának
esetére, a bruttó ill. nettó díjak kiadásának sorrendjére.
q) További olyan kitételek, amelynél a szervezők a golfszabályok adta lehetőségek
szerint eltérnek a Versenyszabályzatban leírtaktól (pl. caddie alkalmazása, stb...).
36 HCP index feletti játékosok bármilyen egyéni versenyen csak külön kategóriában
indulhatnak a 36 HCP index alatti játékosoktól.
Ranglistaversenyekkel kapcsolatos szervezési kritériumok
a) A versenyeket maximált ütésszámú stroke play (PAR érték +5 ütésszám)
versenyként kell kiírni, ranglistapontok kiszámítása módjától függetlenül.
b) A tagszervezetek által meghirdetett ranglistaversenyeket csak egynapos versenyként
lehet kiírni és megtartani. Egy napon csak egy ranglistaverseny rendezhető.
c) 9 szakaszos golfpályán csak 2 x 9 szakaszon lehet ranglistaversenyt rendezni.
Nevezési létszámkorlátozás, várólista
Minden versenyre vonatkozóan, ha létszámlimit feletti nevezés érkezik, ahol HCP index
sorrend alapján történik a jelentkezés elfogadása, akkor a Versenybizottság, a magasabb
HCP index-szel rendelkező játékos jelentkezését elutasíthatja. Azonos HCP index-szel
rendelkező játékosok közül sorsolás dönt a nevezések elfogadásáról. A kiesett játékosok
közül, a versenykiírásban meghatározott számú, legjobb HCP index-szel rendelkező játékos
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várólistára kerül, ahonnan az elfogadott játékos visszalépése vagy a játékosok létszámának
kibővítése esetén HCP index sorrendben bekerülhetnek a startlistára. Ezek a játékosok a
versenynap előtti napon, legkésőbb közvetlenül a startlista összeállítása előtt értesítést
kapnak a Versenybizottságtól.

Nevezők száma túljelentkezés esetén

9
szakaszos
pályán

18 szakaszos
pályán*

Junior Lány

4

-

Junior Fiú

5

-

Felnőtt Nő

5

-

Felnőtt Férfi

18

-

Szenior Nő

4

-

Szenior Férfi

12

-

Szabadkártyák száma:

3

6

Maximális létszám:
48
156
*18 szakaszos pálya esetén a nők 1/3 arány eléréséig előnyt élveznek
Startlista
A szövetségi és ranglistaversenyek indításával kapcsolatos teendők:
Két csoport indításának ideje közötti időkülönbség irányadó táblázata:
18 szakaszos pályák esetén
Lehetséges Csoport
Létszám
Egyszeri
indítás:

DélelőttDélutáni
Indítás:

72 főig

Indítási
forma
2 elütő

9 szakaszos pályák esetén

Minimális

létszáma időköz
3

Lehetséges Csoport
Indítási
Létszám forma

Minimális

létszáma időköz

9

36 főig

1 elütő

3

9

37-48
főig

1 elütő

4

10

2X1 elütő

3

9

2X1 elütő

4

10

73-104 fő
között

2 elütő

4

10

73-104 fő
között

1 elütő

3

9

105+

1 elütő

3

9

105+

1 elütő

4

10

105-156

2X2 elütő

3

9

72 főig
73-96
főig

Megjegyzés: 2 fős csoportok esetén a 8 perces indítási idő is engedélyezett
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a) Szövetségi és ranglistaversenyek indítása az első napon (azaz első
versenykörben) playing hendikep szerint történik, az egy kategóriába tartozó
játékosoknak a kategóriájukban játszó játékosokkal kell együtt, egy csoportban
indulniuk, kivéve az esetleg nem besorolható játékosokat. Ez nem vonatkozik a
Match Play Bajnokságra és a shotgun indítású versenykörökre. Többnapos
versenyen a playing hendikep szerinti indítás csak az első napra kötelező, a további
napokra a Versenykiírás határozza meg a sorrendet, pl. megjátszott eredmény, vagy
annak fordított sorrendjében.
b) Indítási opciók 18 szakaszos pálya esetén:
- 78 fő felett egy tee-ről folyamatosan, 3-as csoportokban. A maximális
létszámkorlátot a naplemente határozza meg.
- Két tee-ről folyamatosan (pl.: egyes (1) és tízes (10) szakaszokról).
Maximum 78 főig 3-as, vagy maximum 104 főig 4-es csoportokban.
104 fő felett szigorúan tilos két tee-ről indítani. Ez az opció a 72 fős
létszám eléréséig kötelező érvényű.
- Délelőtti és délutáni indítás (de. és du. is két tee-ről, szigorúan 3-as
csoportokban). Ez esetben az azonos kategóriában induló játékosok
playing hendikep sorrend szerint, egységesen délelőtt vagy délutáni is
indulnak (pl. férfi „A” kategória minden játékosa délelőtt, szenior
kategória minden játékosa délután indul, függetlenül attól, hogy van
olyan szenior játékos, akinek alacsonyabb az playing HCP-je, mint
férfi „A” kategóriás játékosnak). Ha így kerül megrendezésre a
verseny, akkor százötvenhat (156) játékos lehet a maximális létszám.
c) Indítási opciók 9 szakaszos pálya esetén:
- Egy tee-ről folyamatosan 3 vagy 4-es csoportban. A maximális
létszámkorlát 48 fő 4-es csoportokban, 36 fő 3-as csoportokban.
- Délelőtti és délutáni indítás: ebben az esetben létszámtól függően 72
főig 3-as és maximálisan 96 főig 4-es csoportokban kerülhet
megrendezésre a verseny.
d) A startlista összeállítása szerint az utolsó csoportnak legkésőbb naplemente előtt 5
órával korábban szükséges a játékot elkezdeni, figyelembe véve az időjárási
viszonyokat.
e) A maximális létszámba a szabadkártyával induló játékosok is beletartoznak. Guest
státuszú játékost, valamint a jogosulatlan golfkocsit használó játékost – kizárólag
versenyen kívüli indulással – a startlista végére kell besorolni.
Klubversenyeken ezen pontban szabályozottak ajánlásnak tekintendők a versenyek
vonatkozásában.
Kiürítési Terv és Magatartási Kódex
Minden klubnak kötelező Kiürítési Tervet és Magatartási Kódexet készíteni és azt minden
résztvevő számára jól elérhető módon közzétenni.
Helyi Szabályok
A versenyeken a klubok által meghatározott, az MGSZ Bíró Bizottsága által
elfogadott helyi szabályok szerint kell játszani, amit fel kell tölteni a GOLFiGO-ba.
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Indokolt esetben a Versenybizottság a verseny megkezdése előtt közvetlenül
módosíthatja a Helyi Szabályt, amelyet köteles azonnal közzétenni a GOLFiGO-ban.
Ilyenkor a Versenybizottság köteles az MGSZ előzetes hozzájárulását kérni olyan
helyi szabály hatályba életbe léptetéséhez, amely megváltoztatja a verseny
hendikepmódosító jellegét (pl. kedvező fekvés alkalmazása kedvezményezett
időszakon kívül).
CUT
CUT ajánlott alkalmazása: maximálisan 72 fő, az együttálló (Tied) játékosokkal
együtt, az induló játékosok nemenkénti arányának megfelelően.
Magyar Nyílt Bajnokság esetén az indulók 75%-a nemenként, létszámtól függetlenül.
CUT esetén a döntőbe nem került játékosok az átforduló utolsó csoport után 30 perccel
indulhatnak el.
Eredmények, azonos eredmények
Ha a Versenykiírás másként nem rendelkezik (klubversenyekre is vonatkozóan), a
következő szabály szerint kell eljárni, kizárólag a bruttó első helyezésre vonatkozóan:
A play-off szakaszait, illetve azok sorrendjét a Versenybizottság határozza meg.
Stroke play
a. Szövetségi versenyek 1. helyezettjét azonos eredmények esetén egy szakaszrólszakaszra történő rájátszás (play-off) dönti el. Ha több mint két azonos eredményt elért
játékos között dönt a rájátszás, akkor a rájátszás eredménye csak az első hely sorsát
dönti el, a további helyezések a következő (b.) pont alapján kerülnek meghatározásra.
b. A további helyezettek azonos eredménye esetén vagy többkörös versenyben
együttállás esetén utolsó 36, majd 18 szakasz eredménye dönt. Ha az is azonos,
vagy a verseny egykörös, akkor a hátsó 9 szakasz (a pálya 10-18. sorszámú
szakaszai, függetlenül attól, hogy a játékos milyen sorrendben játszotta le a kört)
utolsó 9, 6, 3 szakaszának összeredménye, és végül a 18. szakasz eredménye dönt.
Amennyiben ezzel az eljárással nem állapítható meg a helyezés, úgy a
Versenybizottság elfogadhatja a döntetlen eredményt, vagy dönthet sorsolással.
9 szakaszos pálya esetén a verseny másodjára lejátszott 9, 6, 3 szakaszának
összeredménye, és végül a másodjára lejátszott 9. szakasz eredménye dönt.
c. A ranglistaversenyeken, valamint az egyéb klubversenyeken – ha a versenykiírás
másként nem rendelkezik – az előbbi b. pont szerint kell eldönteni az első helyezést
(azaz nincs play-off).
Match play
a) Döntetlen eredmény esetén a játékot az első olyan szakaszig kell játszani, ahol az egyik
játékos nyer.
b) A hendikep előnyt adó versenynél döntetlen esetében a hendikep figyelembevételével
történő rájátszás ajánlott.
A verseny befejezése
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a) A stroke play és a match play döntő a hivatalos eredmény kihirdetésével fejeződik be.
Egyéb páros match play verseny a két játékos eredményének, a Versenybizottságnál
történő leadásával fejeződik be.
b) A verseny lezárása után az eredménykártyák megőrzése a verseny lezárását követő egy
évig, papír alapon vagy digitálisan, a rendező kötelessége.
Díjak
a) Egyéni versenyeken 46 nettó stableford pontnál magasabb (azaz 47 vagy a feletti)
eredmény nem kerül díjazásra (kivéve 12 és az alatti HCP indexű játékosok), de a
hendikepváltozás végrehajtásra kerül. Ez stroke play ill. stableford játékformára is
érvényes.
b) Versenysorozatok, illetve többnapos versenyek esetén, ha a játékos valamely
fordulóban, vagy valamely versenynapon 46 nettó stableford pontnál magasabb (tehát
47 vagy a feletti) eredményt játszik akkor az adott kör, illetve forduló ténylegesen
megjátszott eredménye számítandó be a végeredménybe. Versenysorozat esetén a
játékos az adott forduló díjazásában nem vehet részt, az elért helyezése azonban a
sorozat összesítésébe beleszámít. A HCP indexe minden esetben a ténylegesen
megjátszott eredmény szerint módosul.
c) A vendég (guest) státuszú vagy jogosultság nélkül golfautóval induló játékos semmilyen
díjat nem nyerhet.
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