Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
61. MAGYAR AMATŐR GOLFBAJNOKSÁG
2021. július 2-4.
Kisoroszi, Magyar Golf Club
Verseny rendezője: Magyar Golf Szövetség
Szabályok:

A verseny az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának
és Ranglista kiírásának, valamint az Magyar Golf Club verseny alatt érvényes helyi
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. A verseny HCP módosító verseny.

A verseny ideje:

2021. július 2-4.

Gyakorló nap:

2021. július 1. (csütörtök)

A verseny helyszíne: Magyar Golf Club, Kisoroszi
Versenyforma:

Stroke play 54 (3x18) szakaszon

Nevezés:

A GOLFiGO online felületén keresztül lehetséges.

Nevezési határidő:

2021. június 29. (kedd) 12.00 (dél)

Nevezési díj:

49.000 Ft

A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség alábbi számlájára utalással fizetendő:
OTP Bank: 11794008-20511052-00000000 a közlemény rovatba kérjük beírni a versenyző nevét és a
verseny nevét.
Fizetési határidő:

2021. június. 30 (szerda) 12.00 (dél).

A nevezési díj tartalmazza:
•
•
•
•

a versenyszervezési- és nevezési díjat;
a green fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a
versenynapokon (4 green fee);
snack csomagot 3 alkalommal;
valamint egy meleg étkezést

Nevezés visszavonása: Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy
nevezését - a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzata szerint
vonhatja vissza.
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Cut:

72 fő az ajánlott létszám az utolsó versenynapra a bruttó stroke eredmény
alapján, ami magában foglalja az azonos eredményt elérőket (tied) is. A nemek
aránya megegyezik a versenyen indult versenyzők nemenkénti arányával. Ezen
felül a CUT-ba kerül a nettó verseny 1-6 helyezettje is, ha nincs benne a bruttó
eredménye alapján a CUT-ban. Ha 3-mal nem osztható játékosszám alakul ki az
előzőek alapján, akkor a bruttó eredmény alapján kell feltölteni a létszámot az
első 3-mal oszthatóra (együttállás esetén a versenyszabályzat iránymutatása a
mérvadó). Kétséges esetekben a Bizottság dönt.

Résztvevők:

Játékra jogosult minden magyar állampolgársággal rendelkező amatőr golfozó,
aki rendelkezik érvényes szövetségi versenyengedély kártyával. Magyar
állampolgárságú külföldi klubtagoknak 30 napnál nem régebbi, ellenőrizhető
HCP-igazolás szükséges.
A résztvevők száma a meghirdetett kategóriákban összesen maximum 126 fő.
Túljelentkezés esetén a 126 legalacsonyabb Hendikep Indexű játékos nevezését
fogadja el a Bizottság, a kategóriánként jelentkezettek számának arányában.
Amennyiben kevesebb, mint 126 magyar állampolgár nevez be a versenybe, a
fenti keretszám eléréséig, maximum 20 külföldi játékos is elindulhat, akik
rendelkeznek MGSZ által kiadott EGA kártyával. A külföldi játékosok
nevezésének elfogadásáról a nevezési határidő lejárta után tud az MGSZ
információt adni. A külföldi játékosok eredménye nem számít bele a Magyar
Bajnokságba, és díjazásban nem részesülhetnek, viszont ranglista pontot
kaphatnak.

HCP limit:

Férfiak:
Nők:
Várólista:

Hendikep Index 28.0
Hendikep Index 28.0
Hendikep Index 28.0

Amennyiben megtelik a nevezési keret (126 fő), úgy Hendikep Index sorrend
szerint kerülnek feltöltésre a startlisták. Akik mégsem kerülnek fel a startlistára
a befizetett nevezési díjukat teljes egészében visszakapják (az MGSZ kettő héten
belül visszautalja a megadott számlára).
Férfiaknál és nőknél is a 18.0 HCP Index feletti játékosok a verseny nettó díjazása
szempontjából 18.0 HCP Indexnek megfelelő pálya HCP-pel játszanak.
Versenybizottság:

Versenyigazgató, a rendező klub képviselője, 2-3 Versenybíró

Versenybírók:

2-3 fő
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A Bizottság
döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.
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Díjazás:

A Magyar Amatőr Golfbajnokságon a Magyar Golf Szövetség alábbi díjakat adja ki:
Férfi Bruttó

Bajnok, I. helyezett Női Bruttó
II. helyezett
III. helyezett

Bajnok, I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Férfi Nettó

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Női Nettó

A Magyar Bajnokság díjait bármely magyar állampolgárságú résztvevő a kategória
besorolása szerint elnyerheti. A nettó kategória stroke-HCP
Kettős díjazás nem lehetséges a versenyen (az elsődleges díj a bruttó).
2020. évi győztesek:
Férfi bajnok: Csányi Olivér
Női bajnok: Vadkerti Adél
Elütők:

Férfiak:
Nők:

férfi standard elütőről (sárga)
női standard elütőről (piros)

Az indítás a résztvevők számától és a Bizottság döntésétől függően a
Versenyszabályzatnak megfelelően.
Start lista:

Az első napi startlista megtekinthető a gyakorló napon 12.00 órától a GOLFiGOban
Az azonos kategóriákban induló játékosokat a hendikepektől függően lehetőség
szerint azonos csoportokba kell osztani.

A verseny programja:
Gyakorlónap:

2021. július 1. csütörtök
Tee-time foglalás a Magyar Golf Club recepcióján.

Versenynapok:
1. versenynap

2021. július 2. péntek
1. versenynap indulási sorrend: hendikep szerinti növekvő sorrend.

2. versenynap

2021. július 3. szombat
2. versenynap indulási sorrend: az előző napi stroke eredmény szerinti növekvő
sorrend.
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3. versenynap

2021. július 4. vasárnap
3. versenynap, az előző két napi összesített stroke eredmény szerint csökkenő
sorrendben a Versenyszabályzatnak megfelelően. A utolsó flight-okat úgy kell
összeállítani, hogy a bruttó kategóriák győzelemre esélyes versenyzői induljanak
utoljára.
Eredményhirdetés.

Holtverseny:

A Versenyszabályzat 1. sz. melléklete szerint.

Kettős díjazás:

A kettős díjazás nem megengedett.

Játék tempója:

A Versenyszabályzat 4. sz. 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 (player) és jegyzője (marker) által
aláírva kell leadni. Amennyiben a játékos a score-kártyát leadta vagy a kijelölt
helyet elhagyta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.
Eredményhirdetés: Az utolsó versenynapon az összes az összes score-kártya beérkezése és
feldolgozása után.
Segítők (Caddie-k):

A Versenyszabályzat szerint, illetve az aktuális covid-szabályok szerint.

Golfkocsi használata: Elektromos autó használata kizárólag az MGSZ Versenyszabályzatában foglaltak
szerint lehetséges.
Budapest, 2021. május 31.
Magyar Golf Szövetség
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