VERSENYKIÍRÁS
II. Hungarian Winter Cup
2021. április 2 –3.
Pannonia Golf & Country Club, Máriavölgy
Verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség
Szabályok:

A verseny az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának
és az Országos Ranglistakiírásának, valamint a Pannonia Golf and Country Club
verseny alatt érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. A
verseny HCP-módosító verseny.
A Hungarian Winter Cup az Országos Ranglistakiírás 3.1.1 pontja alapján
bajnokságnak minősül.

A verseny ideje:

2021. április 2-3.

Gyakorló nap:

2020. április 1.

A verseny helyszíne: Pannonia Golf and Country Club, Máriavölgy
Versenyforma:

Egyéni stroke play 36 (2x18) lyukon

Nevezés:

https://mgsz.golfigo.com/hu/federations/mgsz/0/competitions/484/ linkre
kattintva lehetséges!

Nevezési határidő:

2021. március 30. (kedd) 12.00h

Nevezési díj:

49.000 Ft
A nevezési díj tartalmazza:
- Green fee a gyakorló napra, valamint a 2 játéknapra
- Induló csomag a versenynapokon, ásványvíz
- 1 x meleg étkezés vagy a halfway house-ban elvitelre, vagy ha a Covidszabályok engedik akkor 1 x meleg gálavacsora a teraszon

Befizetési határidő: 2021. március 30. (kedd) 12.00h
A nevezési díj befizetését a Máriavölgy Zrt. alábbi bankszámlájára átutalással kell teljesíteni:
Takarékbank: 50420609-10007170
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A nevezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.
A nevezők névsorát, valamint a versennyel kapcsolatos további információk
https://mgsz.golfigo.com/hu/federations/mgsz/0/competitions/484/ linken találhatók meg!

a

Cut:

nincs

Résztvevők:

Játékra jogosult minden magyar állampolgárságú amatőr golfozó, akinek klubja
tagja a Magyar Golf Szövetségnek és rendelkezik érvényes szövetségi kártyával.
A résztvevők száma a meghirdetett kategóriákban összesen maximum 102 fő.
Túljelentkezés esetén a 102 legalacsonyabb hendikep indexű játékos nevezését
fogadja el a Szövetség. (A kategóriák arányában ld. Versenyszabályzatot!)

HCP limit:

30 HCP, várólista: HCP 36.

Versenybizottság:

Versenyigazgató, versenybírók, és a rendező klub képviselője.

Versenybírók:

A nevezők létszámától függően 2 vagy 3 fő
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A
Bizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.

Díjazás:
Bruttó díjazás:

Férfiak:

I. Winter Cup bajnok
II. III. helyezett
I. Winter Cup bajnok
II. III. helyezett

Nők:

Nettó díjazás: (stroke-HCP)
Férfiak
Nők
Szenior nők
Szenior férfiak
Junior lányok
Junior fiúk

I., II., III. helyezett
I., II., III. helyezett
I., II., III. helyezett
I., II., III. helyezett
I., II., III. Helyezett
I., II., III. Helyezett

A Bizottság csak olyan kategóriában hirdet eredményt, amelyben legalább 5 induló van, ha kevesebb az
indulók száma, akkor azok összevonásra kerülnek.
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Start lista:

Az első napi startlista megtekinthető a gyakorló napon 12.00 órától a
mgsz.golfigo.com oldalon a Winter Cup startlista menüpontjában.
Az indítás a résztvevők számától és a Bizottság döntésétől függően a
Versenyszabályzatnak megfelelően.

Elütők:

Versenyszabályzat „Kategóriákra, elütőkre vonatkozó melléklete” szerint.

A verseny programja:
Gyakorlónap:

2021. április 1. csütörtök
Tee time foglalás egyénileg, a Pannonia Golf & Country Club recepcióján.

Versenynapok:
1. versenynap

2021. április 2. péntek
1. versenynap indulási sorrend Versenyszabályzat szerint.

2. versenynap

2020. április 3. szombat
Az előző napi stroke eredmény szerinti csökkenő sorrend, a kategóriák
figyelembe vételével.

Eredményhirdetés: A verseny után a legrövidebb időn belül, az aktuális Covid-rendelkezések
figyelembe vételével.
Holtverseny:

A Versenyszabályzat „Versenyrendezésre vonatkozó melléklet” szerint.

Játék tempója:

A Versenyszabályzat „A játék tempójára” vonatkozó melléklete szerint.

Score-kártya leadása: A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az
erre kijelölt helyen (scoring area,) a versenyző és markere által aláírva kell leadni.
Amennyiben a játékos a score-kártyát leadta vagy a kijelölt helyet elhagyta, úgy
módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.
Segítők (Caddie-k):

Versenyszabályzat szerint.

Golfkocsi használata: Elektromos autó használata kizárólag az Versenyszabályzat „Golfautó használatra
vonatkozó melléklete” szerint.
Budapest, 2021. március 10.

Magyar Golf Szövetség
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