Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
32. MAGYAR JUNIOR NYÍLT GOLFBAJNOKSÁG
2021. augusztus 13-15.
Zala Springs Golf Resort, Zalacsány
Bajnokság rendezője:

Magyar Golf Szövetség

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 bajnokság alatt érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül
megrendezésre. A verseny HCP módosító verseny.

A bajnokság ideje:

2021. augusztus 13-15.

Gyakorló nap:

2021. augusztus 12.

A bajnokság helyszíne:

Zala Springs Golf Resort, Zalacsány

Versenyforma:

Stroke play 54 (3x18) szakaszon

Nevezés:

Magyar Golf Szövetség honlapján online felületen keresztül lehetséges.

Nevezési határidő:

2021. augusztus 10., kedd 23:59 óra

Fizetési határidő:

2021. augusztus 11., szerda 12.00 óra

Nevezési díj:

25. 000 Ft/fő
A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség alábbi 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 3 alkalommal;
valamint részvételt a második versenynapi, 2021. augusztus 14-i
(szombati) ebéden.
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Nevezés módja:

Nevezni egyénileg, a www.mgsz.golfigo.com oldalon lehetséges. A
fizetési határidőig be nem fizetett nevezések automatikusan elutasításra
kerülnek.

Nevezés visszavonása: Ha a játékos valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a bajnokságon, úgy
nevezését írásban vissza tudja mondani a nevezési határidő lejártáig.
Cut:

78 fő az ajánlott létszám az utolsó játéknapra a bruttó stroke eredmény alapján,
ami magában foglalja az azonos eredményt elérőket (tied) is. A nemek és
főkategóriák („A”, „B”) aránya megegyezik a bajnokságon indult játékosok
nemenkénti és főkategóriánkénti arányával, de minimum 10 fő/főkategória/fiú
és 8 fő/főkategória/lány. Kétséges esetekben a Bizottság dönt.
A cut létszámát a 1. játéknap után teszi közzé a Bizottság. A bajnokság rendezője
az ajánlott létszámhoz képest (utólag) meghatározhat magasabb számot is.

Résztvevők:

Játékra jogosult minden amatőr golfozó, aki rendelkezik érvényes
versenyengedéllyel, illetve külföldi játékosok esetén 30 napnál nem régebbi hcpvel.
A játékosok száma a meghirdetett kategóriákban összesen maximum 138 fő.
Túljelentkezés esetén a 138 legalacsonyabb hendikep indexű játékos nevezését
fogadja el a szövetség, a kategóriánként jelentkezettek számának arányában.
A Magyar Golf Szövetség 6 db szabadkártyával rendelkezhet.

HCP limit az Open versenyre: Korosztályos HCP index limitek és várólista HCP index limit:
U16-21 Fiúk:
8.0 – várólista 12.0
U16-21 Lányok:
10.0 – várólista 14.0
U14 Fiúk:
18.0 – várólista 22.0
U14 Lányok:
20.0 – várólista 24.0
U12 Fiúk
22.0 – várólista 26.0
U12 Lányok
24.0 – várólista 28.0
HCP limit a Magyar versenyre: Korosztályos HCP Index Limitek és várólista HCP limit:
U16-21 Fiúk:
14.0 – várólista 18.0
U16-21 Lányok:
16.0 – várólista 20.0
U14 Fiúk:
22.0 – várólista 24.0
U14 Lányok:
24.0 – várólista 26.0
U12 Fiúk
28.0 – várólista 30.0
U12 Lányok
30.0 – várólista 32.0
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A várólistára a fentiekben limitált hcp index szerint lehet nevezni és amennyiben
nem telik meg a nevezési keret (138 fő), úgy növekvő hcp 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
kettő héten belül visszautalja arra a számlára, ahonnan az összeg érkezett).
Bizottság:

Versenyigazgató, Versenybírók

Golfbírók:

2 vagy 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 Junior Nyílt Golfbajnokságon a Magyar Golf Szövetség alábbi
kategóriákban hirdet díjakat:
„A” Kategória (U16, U18, U21 korosztályoknak vegyesen)
Fiú Bruttó
Bajnok, I. helyezett Lány Bruttó Bajnok, I. helyezett
II. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
III. helyezett

„B” Kategória: (U12, U14 korosztályoknak vegyesen)
Fiú Bruttó
I. helyezett
Lány Bruttó I. helyezett
II. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
III. helyezett
A Junior Nyílt Bajnokság díjait bármely résztvevő a kategória besorolása szerint
elnyerheti.
A Magyar Junior Golfbajnokságon a Magyar Golf Szövetség alábbi kategóriákban
hirdet díjakat:
„A” Kategória (U16, U18 korosztályoknak vegyesen)
Fiú Bruttó
Bajnok, I. helyezett Lány Bruttó Bajnok, I. helyezett
II. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
III. helyezett
Az U16, U18, U21 korosztályok fiú és lány bruttó győztesei díjazásban
részesülnek.
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„B” Kategória: (U12, U14 korosztályoknak vegyesen)
Fiú Bruttó
I. helyezett
Lány Bruttó I. helyezett
II. helyezett
II. helyezett
III. helyezett
III. helyezett
Az U12, U14 korosztályok fiú és lány bruttó győztesei díjazásban részesülnek.
A Junior Magyar Bajnokság díjait bármely magyar állampolgárságú résztvevő a
kategória besorolása szerint elnyerheti.
Bármely játékos indulhat az életkoránál magasabb kategóriában. (Pl. U14 korú
játékos indulhat U16 kategóriában), ha megfelel a kategória HCP limitjének.
Amennyiben egy kategóriában („A” vagy „B”), az azonos nemű indulók száma
nem éri el az 5-öt, akkor csak az első hely kerül kiosztásra.
Kettős díjazás lehetséges a versenyen.
Elütő:

„A” Kategóriákban:
Fiúk:
férfi távoli elütőről (fehér)
Lányok:
női távoli elütőről (kék)
„B” Kategóriában:
Fiúk:
férfi standard elütőről (sárga)
Lányok:
női standard elütőről (piros)
Az indítás a résztvevők számától és a Bizottság döntésétől függően a
Versenyszabályzatnak megfelelően.

Startlista:

Az első napi startlista megtekinthető a gyakorló napon (2021. augusztus 12)
12.00 órától a GOLFiGO sportinformatikai rendszerben.
Az azonos kategóriákban induló játékosokat a hendikepektől függően lehetőség
szerint azonos csoportokba kell osztani.

A bajnokság programja:
Gyakorlónap:

2021. augusztus 12. csütörtök
Tee-time foglalás a Zala Springs Golf Resort recepcióján lehetséges
tel: +36 20 403 4960
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Versenynapok:
1. versenynap

2021. augusztus 13. péntek
1. versenynap indulási sorrend: HCP Index szerinti növekvő sorrend, lehetőség
szerint kategóriánként.

2. versenynap

2021. augusztus 14. szombat
2. versenynap indulási sorrend: az előző napi stroke eredmény szerinti növekvő
sorrend, lehetőség szerint kategóriánként.

3. versenynap

2021. augusztus 15. vasárnap
3. versenynap, az előző két napi összesített stroke eredmény 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. melléklete szerint.

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):

Caddie alkalmazása nem lehetséges.

Golfkocsi használata: Golfkocsi használata nem lehetséges.
Távolságmérő használata: Távolságmérő használata engedélyezett, amennyiben csak távolság
mérésére használják, más kiegészítő mérés (slope, szélsebesség stb.) végzése
nem engedélyezett.
Motorizált trolley használata megengedett.
Budapest, 2021. július 5.
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