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IV. MSGT Match Play Bajnokság 2021 

Külön férfi és női kategóriában 
Rendező:              Magyar Szenior Golfozók Társasága 
 

Versenyfeltételek:       A verseny a R&A szabályai, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzata, valamint a rendező                                          

                                        Golf Clubok helyi szabályainak és a Versenybizottság előírásainak megfelelően kerül   

                                        megrendezésre. 

Helyszín:            A kisorsolt párok megegyezése alapján, bármely pályán, 18 szakaszon. Két egymást követő  

                                        fordulóban egy játékos ugyan azon a pályán csak akkor játszhat, ha a partnere beleegyezett. 

            Ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor mindkét fél leadja igényét a versenybizottságnak és a 

                                       bizottság sorsolással dönt. 
 

Verseny formája:        Egyéni Match-Play (MP)  HCP figyelembe vételével.  32 fős selejtező. Amennyiben a létszám  

                                        meghaladja a 32 főt, selejtezőkre kerül sor.  Ezt követően az első forduló egyenes ágú kieséses és  

                                        16 játékos folytatja a versenyt 4 csoportban, külön lebonyolítási terv alapján.  

                                        17-32-ig helyezettek egyforma ranglista pontot kapnak. 
 

HCP figyelembe vétele: a PHCP hendikepek 70%-a vehető figyelembe, egész számra kerekítve. Szakasznyerés a nettó  

                                           ütésszám alapján (WHS MP ajánlás).   

Verseny ideje:                 A verseny ideje: 2021.06.09 – 2021.10.03.  
 

Időpontok (tervezet):   Selejtező (32-be kerülés) 2021. június 09 – 2021.június 20. amennyiben szükséges.  

               Csoportmérkőzések 2021.június 21 – 2021.augusztus 07.  (részletek később) 

               Helyezésekért vívott játékok 2021.augusztus 08 – 2021. szeptember 30. (részletek később).    

                            Határidőre le nem játszott mérkőzések esetén mindkét fél kiesik a versenyből.  Haladékot  

                                          játékosokként egyszer lehet kérni, maximum 5 napos határidővel az utolsó forduló kivételével. 
 
Lebonyolítási terv:      Minden csoport (4x4 játékos) játékosai közel azonos játékerőt képviselő golfozók lesznek, akik  
                                        körmérkőzést játszanak és döntik el a csoporton belüli helyezéseket. Ezt követően a 4 csoport  
                                        elsői mennek tovább az országos MP bajnokságra, valamint küzd meg a szenior MP bajnoki címért.  
                                        A 4 csoport másodikjai az 5-8 helyért, a csoportok harmadikjai a 9-12 és a csoportok negyedikjei  
                                        pedig a 13-16 helyekért játszanak és kapnak ranglista pontokat.   
 

Résztvevők:                  Minden szenior golfozó, aki EGA kártyával és érvényes hendikeppel rendelkezik. 

Nevezés:                        Egyénileg történik a Társaság E-mail címére info@seniorgolf.hu. 

Nevezési határidő:     2021. 06.08 (kedd 24:00.  Sorsolás 2021.06.09-én.   

Green Fee:           Az adott pályán érvényes greenfee az MSGT tagjaira érvényes kedvezmények figyelembe vételével.  

Díjazás:                          Mindkét kategória 1. és 2. helyezettje és a legjobb MSGT kategória győztesnek Vándorkupa.  
                                       A résztvevők értékes ranglista pontokat szereznek, az első 4 helyezett mindkét kategóriában 
                                       automatikus részvevője a MGSZ által kiírt Magyar Nyílt Match Play bajnokság döntőjének.   
Score kártya leadásának helye és módja:  A score-kártyát megegyezés szerint az egyik játékos vezeti. A játék végén a  

                                        score-kártyát aláírva, lefényképezve elküldik az info@seniorgolf.hu e-mail címre.  Egy előre  

                                        elkészített üres score-kártyát, az ütéselőnyök megadásával a játékosok a játék előtti napon  

                                        elektronikusan kézhez kapják.  

Golfkocsi használata:  Elektromos autó használata kizárólag az MGSZ Versenyszabályzatában  foglaltak szerint.   

Versenybizottság:        Klézli Ferenc és Horváth Béla 
 

A szervezők fenntartják a változtatás jogát.                                                   MSGT Elnökség 
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