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X. Magyar Nyílt Match Play Bajnokság 

2021 

 
 
 
 
A verseny kiírója és rendezője: Magyar Golf Szövetség 
 
Szabályok: A verseny az R&A Rules Limited szabályai, Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzata, 
valamint a kiírásban feltüntetett golfpályáknak a fordulók idejére érvényes helyi szabályainak 
megfelelően kerül megrendezésre. 
 
A verseny lebonyolítása: 2021-ben a Magyar Golf Szövetség Match Play Bajnoksága egy egész 
szezonon át tartó mérkőzés sorozat, melyet október 9-10-én, Balatonudvariban egy döntő zár. 
 
Játékforma:  Match play 
Nevezési határidő: 2021.06.30.(szerda) 24:00h 
Regisztrációs díj: 5000 Ft / fő  
 
 
A regisztrációs díjat az Magyar Golf Szövetség alábbi OTP számlaszámára átutalással kell teljesíteni: 
11794008-01058886-00000000 
 
Befizetési határidő: 2021. június 30. szerda. (24.00h) 
 
A regisztrációs díj tartalmazza: a selejtező versenyben való részvétel jogát és a selejtezők 
adminisztrációs díjait. A regisztrációs díj nem tartalmazza a selejtező játékok green-fee díjait. Döntő 
nevezési díja külön kerül megállapításra. 
 
A döntő lebonyolítása: 

 
Az országos  döntő időpontja: 2021. október 9-10.  
Helyszíne:                                    Balaton Golf Club, Balatonudvari 
 
A Match Play Bajnokság döntőjébe minden korosztályból a 4 legjobb játékos jut be (külön a férfi és a 
női kategóriában). 
 

1. Junior    1-4. helyezett (18 év alatti) 
2. Felnőtt  1-4. helyezett (18-50 év között a nőknél, 18-55 év között a férfiaknál) 
3. Mid-Am 1-4. helyezett (31-50 év között a nőknél, 31-55 év között a férfiaknál) 
4. Szenior  1-4. helyezett (56-tól) 
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A döntőbe minden korosztályból (junior, felnőtt, mid-am, szenior) a legjobb 4 játékos kerül be, azaz 
16 férfi és 16 női játékos.  Ehhez hozzájönnek a nevezésben meghatározott külföldi versenyzők is 
(nemenként maximum további 8-8 külföldi játékos a HCP limitnek megfelelően – így a nemenkénti 
maximális létszám 24 fő).  
 
A döntőben már csak e két kategóriában versenyeznek a játékosok (életkortól, és hcp-től 
függetlenül). Amennyiben a selejtezőkből bekerült 1-4. játékos közül a döntőben valaki nem indul, 
akkor a sorban a következő helyezett jogosult az indulásra. 
 
Külföldi játékosok részvétele – HCP limit: Férfiak esetén 3, nők esetén 5. Várólista férfiak esetén 5, 
nők esetén 8. A külföldi játékosok közül maximum 8 férfi és 8 női játékos vehet részt, HCP sorrend 
alapján. 
 
Férfi elütő: Férfi távoli (fehér) 
Női elütő: Női távoli (kék) 
 
A Felnőtt és Junior selejtezők lebonyolítása:  
 
A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület és a Magyar Senior Golfozók Társasága SE (MSGT SE) a 
saját match play kiírásuk szerint játszák a selejtezőket, amelyekből a 4-4 legjobb férfi és női játékos 
kerül az októberi döntőbe. (Figyelembe véve a Versenyszabályzatban meghatározott életkori 
kategóriákat – azaz a MidAm Match Play bajnokságból az a 4 legjobb játékos kerül be a döntőbe, aki 
a MidAm életkori kategóriának is megfelel). 
 
Felnőtt (18-55 év) és junior (18 év alatti) kategóriában maximum 32 - 32 (férfi + női) nevezést 
fogadunk el.  
A nevezések elfogadása a nevezési határidő napján érvényes HCP Index erősorrend alapján történik.  
 
A selejtező első körében az 1-16.helyezetthez sorsoljuk hozzá a 17-32. helyezettet.  Ezt követően a 
match play logika szerint további 5 fordulón keresztül folytatják a játékot.  
Mivel a Felnőtt és a Mid-Am életkori kategóriák között átfedés van, egy játékos vagy a Felnőtt vagy a 
Mid-Am selejtezőn keresztül kerülhet a döntőbe. Két selejtező kategóriában az indulás nem 
megengedett. 
HCP előny a selejtezőkben nincs. 
 
A selejtezőkben az egyes kategóriák játékosai csak kategórián belül játszanak egymással. Így a 
selejtezők végére kialakul minden kategória győztese, illetve helyezései. A kategóriák első 4 
helyezettje  fog egymás- és a külföldi játékosok ellen játszani a döntőben, ahol már csak 2 abszolút 
kategória lesz (férfi és női), szintén hcp előny nélkül. Így kapjuk meg a végén a Nyílt Magyar Match 
Play Bajnokot férfi és női kategóriában. 
 
A regisztráció lezárása után az MGSZ minden kategóriában összegzi a bejelentkezett játékosokat, és 
kialakítja az 1. kör párosításait. A neveket a GOLFiGO oldalán hozza nyilvánosságra. A párok számára 
időintervallumot jelölünk ki, amelyen belül az egymás elleni meccseket le kell játszani.  
 
 
Játék helyszínek megállapítása: 
 
A meccsek helyszínét a párok tetszőlegesen (egymás közötti megállapodással) döntik el, de az 
alapvető szabály az, hogy az alacsonyabb Hcp-s játékos mondja a helyszínt, a magasabb pedig az 
időpontot. A meccsek lejátszása után az eredményt felviszik a GOLFiGO-ba és a score-kártyát 
beküldik az MGSZ-nek. 
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A selejtezők lebonyolításának idő intervallumai: 
 

1. Kör: 32-ből lesz 16 győztes és 16 vesztes Időintervallum: jún.30.- júl.15. 
2. Kör: 16-ból lesz  8 győztes és   8 vesztes  Időintervallum: júl .16.-  júl.31. 
3. Kör:  8-ból lesz   4győztes és   4 vesztes  Időintervallum: aug.1-  aug. 15. 
4. Kör:  4-ből lesz    2 győztes és 2 vesztes   Időintervallum: aug.15- aug. 31. 
5. Kör: Meccsek az 1-2. és 3-4. helyekért  Időintervallum: szept 1.-szept.30. 

 
Az első két kör után a vesztesek is tovább játszanak, hogy eldöntsék a 9-16. illetve az 5-8. helyeket, 
mivel minden helyezéshez más ranglista pont tartozik. 
 

 
Országos döntő időpontja: 2021. október 9-10. Balaton Golf Club, Balatonudvari 
 
Az utolsó meccs lejátszásának legkésőbb szeptember 30-ig meg kell történnie, így alakul ki minden 
kategória dobogós helyezése.  
 
A selejtezők ideje: 2021. június 30. – szeptember 30. 
A selejtezők helyszínei: Minden magyar 18 szakasszal rendelkező tagszervezet pályája  
 
A játékos és ellenfele osztoznak a teljes green fee költségen (akkor is, ha az egyik játékos 
anyaklubjában bonyolítják le a játékot, ahol a játékosnak nincs greenfee fizetési kötelezettsége). 
 
Nevezés módja: a GOLFiGO-ban: 

Felnőtt selejtező nevezési felület: 
https://mgsz.golfigo.com/hu/federations/mgsz/0/competitions/843/ 

Junior selejtező nevezési felület: 
https://mgsz.golfigo.com/hu/federations/mgsz/0/competitions/842/ 

 
Résztvevők: Játékra minden olyan amatőr golfozó jogosult, akinek tagszervezete tagja a Magyar Golf 
Szövetségnek és rendelkezik érvényes szövetségi versenyengedéllyel, vagy saját nemzeti 
szövetségének hendikep igazolásával. (Versenyszabályzat szerint.) 
 
HCP limit: 24,0 (EHCP) 
 
Selejtezők – Kategóriák és díjazás: 
Kategóriák szerinti 1-3 helyezés (Junior, Felnőtt, Mid-Am, Szenior  külön férfi és női kategóriákban) 
 
Döntő – Kategóriák és díjazás: 
Férfi, Női: 
 

I. Magyar Nyílt Match Play Bajnok 
II. Magyar Nyílt Match Play Bajnokság 2. helyezett 
III. Magyar Nyílt Match Play Bajnokság 3. helyezett  

 
 
Elütők: a selejtezőkben mindenki a korosztályának megfelelő elütőről játszik. A döntőben azonban a 
férfiak a távoli (fehér), a nők a távoli (kék) elütőről játszanak. 
 

https://mgsz.golfigo.com/hu/federations/mgsz/0/competitions/843/
https://mgsz.golfigo.com/hu/federations/mgsz/0/competitions/842/


 
 

4 

Az aktuális eredményekről (tabellákról) információt a  GOLFiGO oldalon, a Match Play versenyre 
kattintva kaphat. 
  
Versenybizottság: Versenyigazgató + 2 versenybíró 
  
Eredménykártya leadása: Az eredménykártyát minden egyes játékos az adott forduló után 24 órán 
belül köteles eljuttatni (emailben) az MGSZ Irodába.  
 
Eredményhirdetés 
A döntő befejezése után egy órán belül, a helyszínen. 
 
No show 
Ha egy játékos valamely match play körben nem jelenik meg az előírt időben az elütőn, akkor 
kizárásra kerül, ellenfele játék nélkül jut tovább.  
 
Segítők (Caddie-k) 
Segítők alkalmazása megengedett. 
 
Golfautó használata 
MGSZ Versenyszabályzat 5. sz. melléklete (Golfautó használata) szerint. 
 
Játék tempója 
MGSZ Versenyszabályzat 4. sz. melléklete (A játék tempója) szerint. 
 
Együttállás 
A meccseken, ha 18 szakasz lejátszása után döntetlenre áll a páros, akkor addig kell tovább folytatni 
(sorrendben) a szakaszokat amíg a meccs végeredménye el nem dől valamelyik játékos javára. 
 
A Versenybizottság a változtatás jogát fenntartja! 
 
 
Budapest, 2021. június 15. 
 
 
 

Magyar Golf Szövetség 


