MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG
2022. ÉVI ORSZÁGOS RANGLISTAKIÍRÁS
A
Magyar
Golf
Szövetség (továbbiakban: MGSZ)
tagszervezeteinek, valamint
tagszervezeteinek tagjai számára a következő Ranglistákat írja ki (továbbiakban: Ranglisták):
-

Összesített (OverAll) Női és Férfi, továbbá
Junior Lány, Junior Fiú
Felnőtt Női, Felnőtt Férfi
Szenior Női, Férfi
Masters Női, Masters Férfi
SuperMasters Női, SuperMasters Férfi kategóriákban,

valamint
- Junior U12 Lány, Junior U12 Fiú
- Junior U14 Lány, Junior U14 Fiú
- Junior U16 Lány, Junior U16 Fiú
- Junior U18 Lány, Junior U18 Fiú (A Junior Ranglista alkategóriáiban)
- MidAm Női, MidAm Férfi (A Felnőtt Ranglista alkategóriáiban)
A kategóriák életkor határai:
- Összesített (OverAll): Életkortól független
- Junior: azon játékos, aki az adott év január 1-jén még nem töltötte be a 18. életévét.
- Felnőtt: azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-jén már betöltötte a 18. életévét,
de még nem töltötte be az 50. életévét. Illetve, azon férfi nemű játékos, aki az adott év január
1-jén már betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be az 55. életévét.
- Szenior: azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-jén már betöltötte az 50. életévét,
de még nem töltötte be a 65. életévét. Illetve, azon férfi nemű játékos, aki az adott év január
1-jén már betöltötte az 55. életévét, de még nem töltötte be a 65. életévét.
- Masters: azon játékos, aki az adott év január 1-jén már betöltötte a 65. életévét, de még
nem töltötte be a 75. életévét.
- SuperMasters: azon játékos, aki az adott év január 1-jén már betöltötte a 75. életévét.
Az alkategóriák életkor határai:
- Junior U12: azon játékos, aki az adott
- Junior U14: azon játékos, aki az adott
- Junior U16: azon játékos, aki az adott
- Junior U18: azon játékos, aki az adott
- Junior U21: azon játékos, aki az adott
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- MidAm: azon nő nemű játékos, aki az adott év január 1-jén már betöltötte a 30. életévét,
de még nem töltötte be az 50. életévét. Illetve, azon férfi nemű játékos, aki az adott év január
1-jén már betöltötte a 30. életévét, de még nem töltötte be az 55. életévét.

A Ranglisták a jelen Ranglistakiírás szabályai alapján,
ranglistapontok csökkenő sorrend szerint sorba állított listája.

a

játékosok

által

szerzett

1. A Ranglistára történő felkerülés alapvetései
A Ranglistán az a játékos szerepelhet, aki a Magyar Golf Szövetség tagszervezetének tagja,
rendelkezik érvényes Szövetségi Versenyengedéllyel (ún. EGA-kártya), továbbá teljesíti a
jelen Ranglistakiírás feltételeit.

2. Ranglista pontszerzés módja
A ranglistapontok kiszámítása minden esetben a Ranglistakiírás 1. számú mellékletének
táblázatai szerint történik.
- Minden versenykör esetében a Stroke ütésszám határozza meg az adott játékos által
megszerzett ranglistapontokat (Maximált bruttó ütésszámra játszott Stroke Play verseny
esetében a játékos a maximált bruttó ütésszáma alapján kap ranglistapontot).
- Kivétel mindezek alól a Magyar Nyílt Match Play Bajnokság, ahol a játékos az elért helyezése
alapján kap ranglistapontot az 1. számú mellékletben feltüntetettek szerint.
- A távoli elütőről lebonyolított versenyeken a játékos 10% bónusz ranglistapontot kap (a
ranglistapontok a kerekítés szabályai szerint egész számra kerekítve).
3. Ranglisták és ranglistapontok számításának részletes leírása
- Egy adott játékos (az Összetett (OverAll) kategórián kívül) legfeljebb 1 ranglista
kategóriában, illetve további 1 ranglista alkategóriában szerepelhet. A ranglisták között
átmenet nem lehetséges. Adott játékos január 1-jén 0:00 órakor betöltött életkora határozza
meg, hogy mely ranglistán szerepel a teljes évben.
(Példa: Amennyiben egy férfi játékos január 19-én tölti be az 55. életévét, ő egész évben a Felnőtt ranglista
kategóriában (és ezzel párhuzamosan a MidAm ranglista alkategóriában) szerepel, annak ellenére, hogy az első
versenyköre megkezdésekor már betöltötte az 55. életévét.)

- A 2022-es ranglisták ranglistapontjait a 2021. november 16 – 2022. november 15. között
megrendezésre kerülő versenyeken gyűjthetik a játékosok.
- Az Összetett (OverAll) kategória és a korosztályos ranglista kategóriák győztesei esetében
a kettős díjazás megengedett.
- A Ranglista kategóriák, illetve azok alkategóriái közötti kettős díjazás nem engedélyezett.
Amennyiben ugyanaz a játékos lenne a győztes, abban az esetben az adott játékos a ranglista
kategóriát nyeri, és az adott ranglista alkategória második helyezettje lesz az alkategória
győztese.
(Példa: Felnőtt/MidAm vagy Felnőtt/U21, vagy Junior/JuniorU16 ranglisták.)
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3.1 Összetett (OverAll) Ranglista kategória
Az OverAll kategória pontszámai két csoportból tevődnek össze.
Holtverseny a kategória élén: Amennyiben az OverAll kategória lezárásakor az első hely
tekintetében holtverseny alakulna ki, abban az esetben a következő kritériumok döntenek:
- az I. csoportban figyelembe vett versenykörök pontösszege,
- amennyiben még ezt követően is fennáll a pontazonosság az első helyen, az érintett
játékosok legjobb (korábban egyik csoportban sem felhasznált) versenyköre(i) mindaddig,
amíg a holtverseny el nem dől valamely érintett játékos javára.
3.1.1 Az I. csoport
A négy, nem korosztályos Szövetségi verseny (Winter Cup, Magyar Kupa, Magyar Nyílt
Bajnokság, Magyar Nyílt Match Play Bajnokság) versenyköreiből a legfeljebb 6 legjobb
versenykör felhasználása (az egyes versenykörök után külön-külön számolódnak át a
ranglistapontok az ütésszámokból (lásd 1.sz. táblázat).
Az egyes Szövetségi versenyek versenyköreinek eredménye után szerzett pontok
versenyenként (azaz az összes lejátszott versenykör figyelembevételével) kerülnek
beszámításra az azokon elért összpontszám alapján. Ez alól kivételt képezhet az a legfeljebb
egy verseny, amelynek részben történő figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a játékos 6
legjobb versenykörének eredménye kiszámítható legyen. (Annak ellenére, hogy mind a négy
szövetségi verseny három versenykörös (az esetleges cut, illetve sérülés okozhat olyan
matematikai esetet, amikor valamely Szövetségi versenyt részben kell figyelembe venni a 6
legjobb versenykör megtalálásához).
3.1.2 A II. csoport
A további legjobb 12 versenykör felhasználása bármilyen egyéb (hazai vagy külföldi) WAGR
minősítésű versenyről (akár a korábban (3.1.1) még fel nem használt Szövetségi verseny is
ide számolódhat), illetve Országos Ranglistaversenyről (legfeljebb egy darab 9 szakaszos
pályán rendezett ranglistaverseny számolható a csoportban).

3.2 Korosztályos Ranglista kategóriák (és alkategóriák)
A kategóriák (alkategóriák) pontszámai három csoportból tevődnek össze.
Holtverseny a kategória (alkategória) élén: Amennyiben a kategória (alkategória) lezárásakor
az első hely tekintetében holtverseny alakulna ki, abban az esetben a következő kritériumok
döntenek:
- az I. csoportban figyelembe vett versenykörök pontösszege,
- amennyiben még ezt követően is fennáll a pontazonosság az első helyen, az érintett
játékosok legjobb (korábban egyik csoportban sem felhasznált) versenyköre(i) mindaddig,
amíg a holtverseny el nem dől valamely érintett játékos javára.
Érvényes: 2021. november 16-tól
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3.2.1 Az I. csoport
A négy Szövetségi verseny (Winter Cup, Magyar Kupa, Magyar Nyílt Bajnokság, Magyar Nyílt
Match Play Bajnokság) plusz egy korosztályos Szövetségi verseny (lásd lentebb)
versenyköreiből a legfeljebb 9 legjobb versenykör felhasználása (az egyes versenykörök után
külön-külön számolódnak át a ranglistapontok az ütésszámokból (lásd 1.sz. táblázat).
Az egyes Szövetségi versenyek versenyköreinek eredménye után szerzett pontok
versenyenként (azaz az összes lejátszott versenykör figyelembevételével) kerülnek
beszámításra az azokon elért összpontszám alapján. Ez alól kivételt képezhet az a legfeljebb
egy verseny, amelynek részben történő figyelembevétele szükséges ahhoz, hogy a játékos 9
legjobb versenykörének eredménye kiszámítható legyen. (Annak ellenére, hogy mind a négy
Szövetségi verseny három versenykörös (az esetleges cut, illetve sérülés okozhat olyan
matematikai esetet, amikor valamely szövetségi versenyt részben kell figyelembe venni a 9
legjobb versenykör megtalálásához).
Korosztályos szövetségi versenyek:
Junior kategória: Magyar Nyílt Junior Bajnokság
Felnőtt kategória: Nincs plusz szövetségi verseny
Szenior kategória: Magyar Nyílt Szenior Bajnokság
Masters kategória: Magyar Nyílt Szenior Bajnokság
SuperMasters kategória: Magyar Nyílt Szenior Bajnokság
Junior (U12, U14, U16, U18, U21) Alkategóriák: Magyar Nyílt Junior Bajnokság
MidAm Alkategória: Magyar Nyílt MidAm Bajnokság
3.2.2 A II. csoport
Az Országos Ranglistaversenyek versenyköreiből a legfeljebb 6 legjobb versenykör
felhasználása (legfeljebb egy darab 9 szakaszos pályán rendezett ranglistaverseny számolható
a csoportban).
3.2.3 A III. csoport
Egyéb, korábban fel nem használt (3.2.1 és 3.2.2), legfeljebb 6 versenykör (Szövetségi
verseny, vagy 18 szakaszos Országos Ranglistaverseny, vagy WAGR (hazai, vagy külföldi)
minősítésű verseny versenykörei).
3.3 Klubranglista
Az egyéni játékos a Ranglistákon túlmenően, a Magyar Golf Szövetség Klubranglistát is vezet,
amelyen azok a Klubok kapnak helyet, amelyek golfpályát üzemeltetnek.
A Klubranglista pontszámai két csoportból tevődnek össze.
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Holtverseny a kategória élén: Amennyiben a Klubcsapat ranglista lezárásakor az első hely
tekintetében holtverseny alakulna ki, abban az esetben a következő kritériumok döntenek:
- A Klubcsapat Bajnokságon elért jobb bruttó helyezés dönt.
3.3.1 Az I. csoport
A Klubranglistán valamennyi olyan Klub pontot kap, amely elindul és helyezést ér el a
Klubcsapat Bajnokságon (bruttó helyezési sorrend alapján). Amennyiben egy Klub több
csapattal indul el ezen a versenyen, a jobbik helyezett csapata után jár a klubcsapat pontszám
(lásd 1. számú táblázat).
3.3.2 A II. csoport
A Klubranglistán szereplő valamennyi Klub a legjobb 25 játékosának egyéni OverAll kategória
pontszámait kapja meg. Azon OverAll pontszámok vehetőek figyelembe, amelyeket a játékos
az adott Klub elsődleges (hendikepvezetéses) klubtagsága alatt szerzett meg.

A Ranglista közzététele, frissítése
A Ranglistát (valamennyi korosztály vonatkozásában) a Magyar Golf Szövetség
sportinformatikai rendszere (GOLFiGO) tartja nyilván. A Ranglista a hazai ranglistapontot adó
versenyek eredmény-lezárását követően automatikusan frissül, míg a külföldi WAGR
versenyek esetében a rendszerbe történő bekerülést követő 48 órán belül.
A Magyar Golf Szövetség azokat a külföldi WAGR versenyeket veszi figyelembe a
Ranglistapontok beszámítása során, amelyek eredményét (a kötelező részletekkel) a
játékosok (kötelezően) leadnak rögzítésre a hendikepvezető anyaklubjuk felé, és azok
bekerülnek a Magyar Golf Szövetség sportinformatikai rendszerébe (GOLFiGO).
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