Magyar Golf Szövetség

VERSENYKIÍRÁS
Roland Divatház
JUNIOR GOLF TOUR 2022
A Magyar Golf Szövetség a 2022. évre a junior golfjátékosok részére 4 fordulóból álló
versenysorozatot ír ki.
Versenyfeltételek:

A versenysorozat az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség
Versenyszabályzatának és Ranglista Kiírásának, valamint a verseny
helyszínéül szolgáló pályák, Junior Tour verseny alatt érvényes helyi
szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.

A versenysorozat rendezője: Magyar Golf Szövetség
A verseny formája: Stroke play vagy PAR + 5 maximált ütésszámú strokeplay alapú
játékforma a vonatkozó kategória függvényében.
A versenyek helyszínei:
Junior Tour I. Pannónia GC&C
Junior Tour II. Old Lake GC
Junior Tour III. Highland GC
Junior Tour VI. St. Lőrinc GC
Junior Tour -

Tartalék/esőnap

Időpontjai:
2022.06.27. (hétfő)
2022.07.07. (csüt.)
2022.08.04. (csüt.)
2022.08.11. (csüt.)
2022.08.25. (csüt.)

Jelentkezési határidő:
2022.06.24. (pént.)
2022.07.04. (hétfő)
2022.08.01. (hétfő)
2022.08.08. (hétfő)
2022.08.22. (hétfő)

Résztvevők:
1. Játékra jogosult minden 2022. január 01-ig a 18. életévét be nem töltött magyar
állampolgárságú junior játékos, aki rendelkezik a 2022-es évre szóló érvényes szövetségi
versenyengedély kártyával.
2. Játékra jogosult minden 2022. január 01-ig 18. életévét be nem töltött külföldi
állampolgárságú junior játékos – akinek a hendikepjét nem vezeti a Golfigo rendszer-, de aki
rendelkezik friss – 15 napon belüli – hendikep igazolással.
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Korosztályok születési dátum szerint:
Fiúk
F18
F16
F14
F12
F10

Lányok

2004.01.01. után születettek
2006.01.01. után születettek
2008.01.01. után születettek
2010.01.01. után születettek
2012.01.01. után születettek

L18
L16
L14
L12
L10

2004.01.01. után születettek
2006.01.01. után születettek
2008.01.01. után születettek
2010.01.01. után születettek
2012.01.01. után születettek

Kategóriák: (Hcp Index szerint)
A kategória: Hcp 0- 12,0

Játékforma: 18 szakaszon, stroke play (minden
korcsoportban)

B kategória: Hcp 12,1- 24,0

Játékforma: 18 szakaszon, maximált par+5 ütésszámú
strokeplay (minden korcsoportban)

C kategória: Hcp 24,1- 36,0

Játékforma: 18 szakaszon, maximált par+5 ütésszámú
strokeplay (minden korcsoportban)

D kategória Hcp 36,1- 45,0

Játékforma: 9 szakaszon, maximált par+5 ütésszámú
strokeplay (minden korcsoportban)

Év közbeni kategória váltás nem lehetséges. Az év végi összesített eredménybe mindenkit az
eredeti kategóriájában elért eredményei után számítunk be!
Lányok és Fiúk külön kategóriában indulnak.
Az elütő helyek kiosztása (a hatályos MGSZ versenyszabályzattal összhangban) játékosok
számára:
Fiúk
U18
U16
U14
U12

Lányok
U18
U16
U14
U12

sárga (férfi standard)
sárga (férfi standard)
kék (férfi közeli)
piros (női standard)

Startlista összeállítása:

piros (női standard)
piros (női standard)
piros (női standard)
narancs (ha van) / piros

A versenysorozat minden állomásán kategóriánként növekvő
hendikep sorrend szerint kerülnek besorolásra a játékosok.
A startlista módosításának lehetőségét a Versenybizottság
mindenkor fenntartja.
A fiúk és a lányok versenyezhetnek vegyes csoportokban, de a
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csoportokat lehetőség szerint úgy kell összeállítani, hogy egy
elütőről indulhassanak a játékosok.
Versenybizottság tagjai: A versenyigazgató, az adott verseny versenybírója, valamint a
rendező klub golfigazgatója/klubvezetője.
A Versenybizottság döntése a játékosokra nézve végleges.

A versenyfordulók értékelése, díjazás:
a) Minden fordulón: minden kategória (A, B, C, D) fiú és lány helyezettjei az alábbiak
szerint (érem díjazás):
A kategória: a) ütésszám alapján: 1-3 fiú és 1-3 lány
B kategória: nettó maximált PAR + 5 ütésszám alapján 1-3 fiú és 1-3 lány
C kategória: nettó maximált PAR + 5 ütésszám alapján 1-3 fiú és 1-3 lány
D kategória: nettó maximált PAR + 5 ütésszám alapján 1-3 fiú és 1-3 lány
b) Összesített értékelés: a versenysorozat utolsó fordulóján,
a 3 legjobb fordulón a helyezések után kapott pontszámok
alapján (a legtöbb pontot elért) minden kategória 1-3
helyezettje (fiú és lány).
c) A versenysorozat abszolút győztesei: A 3 legjobb
érvényes kör ütésszámainak (nem helyezés és nem
pontszám) összesítése alapján a legkevesebb ütésszámot
elérő 1. fiú és 1. lány.
A versenysorozat végső értékelésébe csak azok a játékosok számítanak, akik legalább 3 fordulón
érvényes eredménnyel rendelkeznek. Amennyiben egy versenykör törlésre kerül (időjárás stb.)
akkor az elmaradt esemény az erre kijelölt pótnapon kerül megrendezésre. (2022.08.25.)
Fordulónkénti
együttállás
feloldása:
Versenyszabályzat
szerint.
Összesített kiértékelésben együttállás esetén az utolsó fordulón elért jobb eredmény dönt –
összesített értékelés („B”, „C”, „D” kategóriák) esetén pontszám, míg abszolút kiértékelés („A”
kategória) esetén ütésszám alapján.
Fordulókon kapható kategóriánkénti pontszámok:
Ld. 1. sz. Melléklet
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A Junior Tour versenysorozat kategóriánként összesített végeredményét a játékos,
fordulónként szerzett pontjainak összege adja a 3 (három) legjobb pontszám beszámításával.

9 szakaszon (PAR36) játszott Junior Tour-ok eredményét a következőképpen kell számolni
(Junior Tour Ranglistához):
Ütések száma 9 szakaszon + (36 + Playing HCP fele)
Példa:
„A” játékos 18 szakaszra számolt PHCP-je 14. Versenyeredménye 9 szakaszon 40 ütés.
„A”
játékos ranglista pontjait a következő strokeplay eredmény alapján számoljuk:
40 + (36+7) = 83 azaz +11
Páratlan PHCP esetén lefelé kell kerekíteni, azaz:
„B” játékos 18 szakaszra számolt PHCP-je 13. Versenyeredménye 9 szakaszon 40 ütés.
„B”
játékos ranglista pontjait a következő strokeplay eredmény alapján számoljuk:
40 + (36+6) = 82 azaz +10
A versenysorozat összesített eredményhirdetésére és a díjkiosztására az utolsó
versenynapon, a verseny lezárását követően kerül sor.
Nevezés:
A nevezés az alábbiak szerint történik:
1. Aki az összes fordulóra NEVEZ az a mellékelt Nevezési lapot töltse ki és küldje be
szkennelve/email-ben az office@hungolf.hu címre Papp Zsófia részére.
2. Ezt követően fizesse be az összes fordulóra vonatkozó nevezési díjat melynek összege
25.000Ft / 4 forduló.
A nevezési díj az MGSZ alábbi OTP számlájára fizetendő: 11794008-20511052
3. Ezt követően MINDEN FORDULÓ ELŐTT LEGKÉSŐBB 3 NAPPAL KÜLÖN
NEVEZNI IS KELL az egyes fordulókra! Ezt a GOLFiGO sportinformatikai
rendszer felületén, (az adott fordulóra) értelemszerűen kell megtenni. A startlisták
összeállítása ugyanis ezen aktuális nevezési lista alapján készül el. Aki ezt
elmulasztja az nem kerül fel az adott forduló startlistájára, hiába fizette be a teljes
nevezési díjat.
Megjegyzés: nevezni a Junior Tour egyes fordulóira külön-külön is lehet. Ennek nevezési
díja 10.000 Ft/forduló. Nevezési, és befizetési határidő: az adott forduló előtt 3 nappal. A
nevezés az adatlap kitöltésekor + nevezési díj beérkezésekor válik érvényessé.
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Nevezési díj befizetése:
Átutalással a Magyar Golf Szövetség bankszámlájára: OTP Bank: 11794008-2051105200000000
Befizetési határidő:
Az összes fordulóra történő nevezés és a nevezési díj befizetésének határideje: 2022. június
24-e péntek 12:00.
Az első fordulóra történő JELENTKEZÉSI határidő is 2022. június 24-e péntek
12.00h.
További információk:
Buszos szállítás az alábbi fordulókra lesz:
Junior Tour II. Old Lake GC

2022.07.07. (csüt.)

Külföldi játékosok nevezési díja 30 Euro / forduló.
Fizetés a fent leírtak szerint Szövetség számlájára történő átutalással, vagy a helyszínen
lehetséges.
Amennyiben igényt tart a buszos szállításra, kérem feltétlenül jelezze minden forduló előtt
nevezés leadásakor!
Amennyiben az online nevezéssel bármilyen gondja akad, kérjük, jelezze az
office@hungolf.hu email címen!

Segítők (Caddie-k), szülők
Caddie-k alkalmazása a Junior Tour fordulóin semmilyen kategóriában nem megengedett.
A szülők, kísérők, nézők a játékosoktól minimum 30 m távolságban kell tartózkodjanak.
A további változásokról a Magyar Golf Szövetség a hungolf.hu oldalán, valamint a fb. oldalán
hivatalosan értesíteni fogja a résztvevőket. Kérjük tájékoztatásainkat kísérjék figyelemmel.
Büntetés a szabály megsértéséért:
1. két ütés büntetés minden olyan szakaszon, ahol szabálysértés történt.
2. maximum büntetés kizárás az adott fordulóból.
Az a játékos, aki megsértette a fenti szabályt, a szabályszegés észlelésének pillanatában
gondoskodjon arról, hogy az előírt kör hátralévő részében megfeleljen ennek a feltételnek,
különben kizárják a játékból.
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A Junior Tour „D” kategóriájában a verseny rendezője a csoportokhoz felügyelő kísérőket
rendel(het)
ki.
A kísérők nyomon követik a játék alakulását, különös tekintettel a szakaszokon elért
ütésszámokra. Minden szakasz befejeztével, a következő szakasz elütőjén még a szakasz
megkezdése előtt ellenőrzik a játékosok ütésszámát. Szabálykérdés esetén haladéktalanul
telefonon értesítik az adott verseny bíróját. A játékosoknak tanácsot nem adhatnak, viszont a
játék gyorsítására vonatkozó javaslatokat tehetnek (pl. ne hagyd ott az ütődet, felszerelésedet,
sétálj gyorsabban, hagyd el a greent, ha befejezted a szakaszt…).
Kísérő lehet szülő is, azzal a feltétellel, hogy az általa kísért csoport tagjai között nem lehet
a.) a saját gyermeke, vagy b.) a saját gyermekével egy kategóriában versenyző rivális
játékos.
Kísérőnek önkéntesi alapon lehet jelentkezni legkésőbb a verseny megkezdéséig. A
versenybizottság az adott verseny körülményeinek megfelelően elfogadhatja, vagy
elutasíthatja a jelentkezéseket, továbbá, ha a kísérő nem megfelelő magatartást tanúsít, úgy
az adott verseny Bizottsága felszólíthatja a kísérőt a csoport elhagyására.

Budapest, 2022. február 15.

Magyar Golf Szövetség
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1. sz melléklet
Fordulókon kapható kategóriánkénti pontszámok:
A fordulókon, a kategóriánként elért helyezések alapján a versenyzők az alábbi Junior Tour
pontokat kapják:
Helyezés:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Junior Tour
Pontok:
1 000
880
820
775
745
715
685
655
625
595
575
555
535
515
495
475
455
435
415
395
380
365
350
335
320
305
290
275
260
245
230
215
200
185
170
155
140
125
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
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2. számú melléklet:

MGSZ ELŐÍRÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK VERSENYSZERVEZÉSHEZ
A COVID-19 HELYZET IDEJÉRE
Tisztelt Klubok, Versenyzők, Szervezők, Sportszakemberek!
A Covid-19 egészségügyi helyzet a golfsportot is jelentősen érinti. A Magyar Golf Szövetség
törekvése, hogy a lehető legkörültekintőbben, és minden vonatkozó rendelkezés maximális
betartásával folytató legyen a versenyszezon.
Az egészségügyi helyzet és a korlátozó rendelkezések miatt minden fordulón az adott pálya
által kiadott tájékoztatókat a versenyeken történő részvétel alatt kérjük feltétlenül figyelembe
venni.
A játékosoknak – a játék szabályain túl – saját felelősségük az egyéni védekezés, és felelősek
az ennek érdekében alkalmazott eszközök használatáért.
A sportversenyek megrendezését és annak körülményeit előíró mindenkori hatályos hivatalos
kormányrendeleteket is kérjük kísérjék figyelemmel, illetve tájékoztatnánk minden kedves
jelentkezőt, hogy ezek függvényében a fenti kiírás részletei esetlegesen változhatnak!
Ezzel kapcsolatban megértésüket és türelmüket köszönöjük.
Budapest, 2021. Április 7.
Magyar Golf Szövetség
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