Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
43. FELNŐTT MAGYAR NYÍLT GOLFBAJNOKSÁG
2021. július 23-25.
Zala Springs Golf Resort, Zalacsány
Bajnokság kiírója:

Magyar Golf Szövetség

A bajnokság rendezője:

Magyar Golf Szövetség, Zala Springs Golf Resort, Zalacsány

Szabályok:

A verseny az R&A Rules Limited szabályainak, a Magyar Golf Szövetség 2021. évi
Versenyszabályzatának és Ranglista kiírásának, valamint a Zala Springs Golf Resort
a bajnokság alatt érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.
A verseny HCP módosító verseny.

A bajnokság ideje:

2021. július 22-25.

Gyakorló nap:

2021. július 22. (csütörtök)

Helyszín:

Zala Springs Golf Resort, Zalacsány

Versenyforma:

Strokeplay 54 (3x18) szakaszon

Nevezés:

Magyar Golf Szövetség honlapján online felületen keresztül lehetséges.

Nevezési határidő:

2021. július. 20. (kedd) 12.00h.

Fizetési határidő:

2021. július 21. (szerda) 12.00h.

Részvételi díj:

55.000 Ft/fő
(Külföldieknek: 160 euro.)
A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség számlájára fizetendő.
OTP Bank: 11794008-20511052-00000000 a közlemény rovatba kérjük beírni a játékos nevét és a
bajnokság megnevezését.
A nevezési díj tartalmazza:
•
•
•
•

a versenyszervezési- és nevezési díjat;
a green fee-t a bajnokságot megelőző napon (gyakorló nap) és a
versenynapokon (4 green fee);
snack csomagot minden versenynapra - 3 alkalommal;
valamint részvételt egy a verseny alatti meleg étkezésen
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Nevezés módja:

Nevezni egyénileg GOLFiGO oldalán keresztül lehetséges. A nevezés a részvételi
díj befizetésével válik érvényessé.

Nevezés visszavonása: Ha a játékos valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a bajnokságon, úgy
nevezését - a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzat figyelembevételével
vonhatja vissza.
Cut:

Résztvevők:

Versenyszabályzat 1. sz. melléklete szerint. A Magyar Nyílt Bajnokság esetén az
indulók 75%-a nemenként, létszámtól függetlenül.
Játékra jogosult minden amatőr golfozó, aki rendelkezik érvényes szövetségi
versenyengedély kártyával. Külföldi állampolgárságú játokosoknak 30 napnál nem
régebbi, ellenőrizhető HCP igazolás szükséges. Maximális résztvevő szám: 138 fő.
Túljelentkezés esetén a 138 legalacsonyabb Hendikep indexű játékos nevezését
fogadja el a Bizottság, a kategóriánként jelentkezettek számának arányában.
A rendező 6 db szabadkártyával rendelkezhet.

HCP limit a versenyre: Férfiak; Nők: Hendikep Index 26,0
A várólistára a fentiekben limitált Hendikep Index szerint lehet nevezni és
amennyiben nem telik meg a nevezési keret (138 fő), úgy Hendikep Index sorrend
szerint kerülnek feltöltésre a nevezési listák a várólistáról. Akik mégsem kerülnek
fel a startlistára, a befizetett részvételi díjukat teljes összegben visszakapják (az
MGSZ két héten belül visszautalja arra a számlára, ahonnan az összeg érkezett).
Bizottság:

Versenyigazgató, versenybírók, és a klub képviselője (2 fő).

Golfbírók:

A verseny hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre -2-3 fő
A bajnokság feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A
Bizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.

Díjazás és kategóriák: A Magyar Felnőtt Nyílt Golfbajnokságon a Magyar Golf Szövetség alábbi
kategóriákban hirdet díjakat:
Bruttó férfi:
1. Bruttó Nyílt Magyar Bajnok
2. helyezett
3. helyezett
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Bruttó női:
1. Bruttó Nyílt Magyar Bajnok
2. helyezett
3. helyezett
Elütő:

Férfiak: férfi távoli elütő (fehér)
Nők: női távoli elütő (kék)
Az indítás a résztvevők számától és a Bizottság döntésétől függően a
Versenyszabályzatnak megfelelően.

Start lista:

Az első napi startlista megtekinthető a gyakorló napon (2021. július 22-én
csütörtökön 12.00 órától a GOLFiGO-ban.
Az azonos kategóriákban induló játékosokat a hendikepektől függően lehetőség
szerint azonos csoportokba kell osztani.

A bajnokság programja:
Gyakorlónap:
Versenynapok:

2021. július 22. csütörtök
Tee-time foglalás a Golf Club recepcióján lehetséges.

1. versenynap

2021. július 23. péntek
1. versenynap indulási sorrend: Hendikep index szerinti növekvő sorrend,
lehetőség szerint kategóriánként.

2. versenynap

2021. július 24. szombat
2. versenynap indulási sorrend: az első napi stroke eredmény szerinti növekvő
sorrend, lehetőség szerint kategóriánként.

3. versenynap

2021. július 25. vasárnap
3. versenynap, az előző két napi összesített stroke eredményei szerint csökkenő
sorrendben a Versenyszabályzatnak megfelelően. Az utolsó csoportokat úgy kell
összeállítani, hogy a különböző kategóriák győzelemre esélyes játékosai induljanak
utoljára.
Eredményhirdetés.

Holtverseny:

A Versenyszabályzat 1. sz melléklete szerint.

Játék tempója:

A Versenyszabályzat 4. sz. melléklet szerint.
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Eredménykártya leadása: Az eredménykártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn
belül az erre kijelölt helyen (scoring area) a játékos és jegyzője (marker) által
aláírva kell leadni. Amennyiben a játékos az eredménykártyát leadta vagy a kijelölt
helyet elhagyta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.
Eredményhirdetés: Az utolsó versenynapon az összes eredménykártya beérkezése és feldolgozása
után.
Segítők (Caddie-k): A versenyszabályzat szerint.
Golfkocsi használata: A versenyszabályzat 6. sz melléklete szerint nem lehetséges.

Budapest, 2021. június 23.
Magyar Golf Szövetség
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