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MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG 

 

2021. ÉVI VERSENYSZABÁLYZATA 

 
 

 

Az R&A Rules Limited által kiadott „A golf szabályai” és a Magyar Golf Szövetség (a továbbiakban: 

MGSZ) Versenyszabályzata kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és 

rendez meg (a továbbiakban: szövetségi versenyek), valamint a ranglistaversenyekre, és az 

MGSZ tagszervezetei által az MGSZ megbízásából szervezett egyéb versenyekre. 

A Junior Tour versenysorozatra további szabályok vonatkoznak, amelyek a Junior Tour 

Versenykiírásban vannak meghatározva. A ranglistaversenyekre további szabályok vonatkoznak, 

amelyek az Országos Ranglistakiírásban vannak meghatározva. A GOLFiGO az MGSZ 

sportinformatikai rendszere. 

 

a) Az MGSZ illetékességi területén belül a Világhendikep Rendszer (WHS, azaz World Hendikep 

System) érvényes. 

b) Minden versenyen elért eredmény hatással van a játékos hendikepjének alakulására, ha a 

verseny feltételei kielégítik a WHS Hendikep Szabályzat feltételeit.  

c) Hendikep módosítás golfautóval is lehetséges. 

d) A játékos felelőssége az, hogy a Golf Szabályoknak megfelelő, szabályos eredménykártyát 

adjon le (helyes hendikeppel, vagy a hiba jelzésével). Helytelen hendikep alkalmazása esetén 

a versenyt rendező klub kezdeményezi az MGSZ HCP Bizottságnál a helyes hendikep 

megállapítását és a GOLFiGO-ban a hendikep javítását, szükség esetén az eredmény 

újraszámítását.  

A játékos felelőssége, hogy minden nem a GOLFiGO-ban vezetett verseny eredménykártyáját 

48 órával a verseny vége után leadja, de mindenképpen 24 órával a következő versenye előtt 

ennek meg kell történnie. A hendikepjét vezető klub (azaz anyaklub) felelőssége, hogy ezen 

eredménykártyákat 24 órán belül felvigye a rendszerbe. Ha ennél rövidebb a határidő, akkor a 

játékos és a klubjának együttes felelőssége a leadott versenyeredmények felvitele a 

GOLFiGO-ba. 

e) Amennyiben a verseny nem hendikep-módosító, úgy a versenykiírásban ezt rögzíteni kell. 

Minősített játékformában csak hendikepmódosító versenyt lehet rendezni. A verseny átállítása 

nem hendikepmódosító versenyre szükséghelyzetben a Szövetség előzetes engedélyével 

lehetséges. Nem hendikepmódosító verseny esetén az eredménykártyát utólag, hendikep 

módosítás céljából nem lehet elfogadni.  

f) Többkörös versenyen minden versenykör után módosul a játékosok hendikep indexe, de a 

verseny kiértékelése - amennyiben van nettó értékelés - az 1. versenykörre érvényes playing 

hendikeppel (PHCP) történik minden nap. 

 

Amatőr státusz 

Amatőr versenyeken minden játékosnak meg kell felelnie az R&A „Az amatőr státusz 

szabályai”-ban foglaltaknak.  
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A versenyen használható golfütő, labda  

A játékot olyan ütővel, labdával kell játszani, amely megfelel a felszerelésre vonatkozó  

szabályokban meghatározott követelményeknek. A szabályoknak való megfelelés 

ellenőrzéséhez az R&A által kiadott listákat kell használni. A lista a www.randa.org honlapon 

megtekinthető.  

 

Segítők (a továbbiakban: Caddie-k)  

a) A játékosnak lehet caddie-je, feltéve, hogy egyszerre csak egy caddie-je van. A 

Versenybizottságnak azonban lehetősége van megtiltani, vagy korlátozni a caddie-k 

használatát, úgy, hogy minden versenyen induló játékosra azonos feltételek 

vonatkozzanak. Amennyiben a Versenybizottság meg kívánja tiltani vagy korlátozni a 

caddie-k használatát, úgy azt a Versenykiírásban kell rögzíteni. 

b) A Pro-k (hivatásos golfozók, illetve oktatók) amatőr játékosoknak a ranglistapontot adó 

versenyen nem segíthetnek.  

c) Ha egy versenyen a caddie-k használata megengedett, akkor sem megengedett szülő 

caddie-zése az U18 és alatta lévő korosztályoknál (30m-ről kísérhetik nézőként a 

csoportokat a szülők) 

 

Dopping 

Az MGSZ hatályos Doppingszabályzatának betartása minden játékosra nézve kötelező 

érvényű, mely megtalálható az MGSZ honlapján. 

 

Budapest, 2021. március 1.     

 

 

 

Magyar Golf Szövetség 

 

 

Mellékletek: 

1. Versenyrendezésre vonatkozó előírások 

2. Versenyen való részvétel, nevezés 

3. Kategóriák, elütők 

4. Játék tempója 

5. Golfautó használata 

6. Versenybizottság, a golfbírók feladatai és kötelességei 

7. Meghatározások 

 

 

http://www.randa.org/

