MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG
A VERSENYNEVEZÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
2022. ÉVI VERSENYSZABÁLYZAT VSZM2. MELLÉKLET

1. A hazai amatőr versenyeken részvételre jogosult minden olyan hazai amatőr golfozó:
- aki rendelkezik az MGSZ hivatalos sportinformatikai rendszerében (a GOLFiGO-ban)
nyilvántartott és vezetett WHS HCP Index-szel,
- aki elsődleges (hendikepvezető) klubtagsággal rendelkezik az MGSZ bármely
tagszervezeténél,
- és aki rendelkezik az MGSZ által kibocsátott versenyengedéllyel (ún. EGA-kártyával).
2. A hazai amatőr versenyeken részvételre jogosult minden olyan külföldön
nyilvántartott amatőr golfozó:
- aki külföldi szövetséghez tartozó golfklubban hendikepvezető klubtagsággal rendelkezik és
a hazai verseny szervezőjének eljuttatja hivatalos hendikepigazolását (amelyet a szervező
köteles feltölteni a GOLFiGO rendszerben).
3. Guest
Guest státuszban indulhatnak bármely hazai versenyen azon játékosok, akik nem felelnek
meg ezen melléklet 1. pontjában felsorolt kritériumnak, vagy a 2. pont kritériumának. A Guest
státuszú játékos kizárólag versenyen kívül indulhat, mind a startlistában, mind az
eredménylistában a végére lesz sorolva, és semmilyen díjazásban nem részesülhet.
4. A nevezéseket minden versenyre a GOLFiGO-ban kell vezetni, nyilvánosan, naprakészen,
hozzáférhető módon. A Szövetségi- és Ranglistaversenyekre a játékosok kizárólag online
(„önkiszolgáló”) módon nevezhetnek be. Ugyanakkor, az MGSZ az egyéb versenyek
tekintetében is kifejezetten szorgalmazza a klubok irányába a kizárólagos online nevezési
módot (ezzel egyrészt átláthatóvá teszi a nevezéseket, másrészt tehermentesíti a
klubmunkatársakat). A klubok – az egyéb versenyekre - kivételes esetben elfogadhatnak
offline nevezést is, ezeket azonban haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül, illetve
mindenképpen a nevezési határidő lejárta előtt fel kell vinniük a GOLFiGO rendszerbe. A
játékos felelőssége a nevezésének ellenőrzése, akkor is, ha nem online módon adta le a
nevezését.
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5. Nevezés a versenyekre
a) A versenyre történő nevezés, egyben a verseny feltételeinek elfogadását is jelenti és
feltételezi a Versenykiírás ismeretét.
b) Ranglistaversenyekre a versenyt megelőző nap 12:00 óráig (és kizárólag online) lehet
jelentkezni a GOLFiGO rendszerben (a nevezés lemondásának határideje ugyanez a dátum).
A rendező klub köteles a startlistát a versenyt megelőző napon legkésőbb 15:00 óráig
közzétenni a GOLFiGO rendszerben.
Szövetségi versenyekre a verseny megkezdése előtt három nappal, 12:00 óráig (és kizárólag
online) lehet jelentkezni a GOLFiGO rendszerben. A nevezés lemondásának határideje a
verseny gyakorlónapját megelőző nap 12:00 óra. Az MGSZ köteles a startlistát a verseny
gyakorlónapját megelőző nap 15:00 óráig közzétenni a GOLFiGO rendszerben.
c) Csapatverseny esetében a verseny szervezője megengedheti a pótnevezést. Pótnevezésre
az a csapat jogosult, amely csapatból - méltányolandó okok következtében - vissza kell lépnie
egy játékosnak. A pótnevezési határidő kizárólag a Versenykiírásban határozható meg.
d) A nevezési díj megfizetése a Versenykiírásban meghatározott időpontig esedékes. Azon
versenyek esetében (pl. Szövetségi versenyek), ahol a verseny szervezője a nevezési díj
megfizetését a verseny megkezdése előtti határidőre írja ki a Versenykiírásban, a nevezés
csak a nevezési díj befizetésekor realizálódik.
6. Visszalépés a nevezéstől
a) Nevezést visszamondani a nevezési határidő lezárásáig (online módon) lehet. A határidő
utáni lemondást (ami már „No Show”-nak minősül) a rendező klubnál lehet (offline) megtenni.
b) A Szövetségi és Ranglistaversenyeken egy adott játékos „No Show (NS)” eredménykódja
esetén (a játékos – online módon - nem lép vissza a nevezéstől a nevezés lemondásának
határidejéig), a játékos automatikusan kizárásra kerül a következő Szövetségi- és/vagy
Ranglistaversenyekről mindaddig, amíg az általa „No Show”-t produkáló verseny rendezőjének
el nem utalja a Versenykiírás szerint rá vonatkozó nevezési díj összegét.
Az „NS” eredménykódról és ezzel egyidejűleg a rendező klub bankszámlaszámáról a játékos automatikus email
értesítést kap a GOLFiGO rendszertől. Az átutalás megtörténte után az átutalási megbízási igazolást kötelezően fel
kell töltenie a rendszerben (játékos saját fiók). Az érintett klub a feltöltés tényéről automatikus emailt kap, amely
után ellenőrzi az átutalást és amennyiben az összeg beérkezett, egy gombnyomással feloldja az adott játékos
nevezési tiltását. A nevezési tiltás feloldásának elmulasztását többször megismétlő klubtól az MGSZ megvonhatja a
jövő évi ranglistaverseny(ek) rendezési jogát.

c) Szövetségi versenyek esetében, a korábban nevezett és a nevezési díjat befizetett játékos
és/vagy csapat a hivatalos nevezési határidőig mondhatja le a nevezését a Versenykiírásban
megjelölt módon. Ebben az esetben, a nevezési díjat – a verseny lebonyolítása után (2 héten
belül, banki átutalással a megadott bankszámlaszámra, a banki költségek levonása után) 100
%-ban visszakapja. Az a játékos, aki a nevezési határidő lejárta után jelzi, vagy egyáltalán
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nem jelzi távolmaradását a versenytől, nem jogosult a nevezési díj visszafizetésre. Ebben az
esetben a b) pontban említett pénzbüntetés nem alkalmazható.

d) A verseny rendezője visszautasíthatja egy játékos nevezését, különös tekintettel egy
korábbi versenytől való indokolatlan távolmaradás, az eredménykártya le nem adása vagy a
verseny feladása esetén. Erről a játékost automatikus emailben értesíti a GOLFiGO rendszer.

7. Szabadkártya
A szövetségi bajnokságokon (a szövetség illetve a rendező klub által kiadott)
szabadkártyákkal indulókra a következők vonatkoznak:
a) Amennyiben a játékos életkori csoporton belül van elviheti a díjat/helyezést és ranglista
pontot kap.
b) Amennyiben a játékos életkori csoporton kívül van akkor nem viheti el sem a
díjat/helyezést és ranglista pontot sem kap.
c) Ha a szabdkártyával rendelkező játékos HCP-je meghaladja az aktuális HCP limitet, akkor
a nettó kategóriákban az aktuális legmagasabb HCP limitnek megfelelő értékkel kerül
beszámításra.
d) Egy szabadkártyával induló játékos a HCP-jének megfelelő helyen kerül felvezetésre a
startlistán.
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