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MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG  

  
A VERSENYRENDEZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK  

       2023. ÉVI VERSENYSZABÁLYZAT VSZM1. MELLÉKLETE   
  
1. Versenykiírás   
  
Egy adott verseny Versenykiírását a verseny első versenyköre előtt legalább 14 nappal 
közzé kell tenni az MGSZ hivatalos sportinformatikai rendszerében, a GOLFiGO-ban.  
  
Minden versenykiírásnak az alábbi meghatározásokat (minimum kritériumok) kell 
tartalmaznia:   
  

a) A verseny megnevezése   
b) A verseny szervezője  
c) A verseny helyszíne, pontos időpontja (dátum és az első flight startidőpontja)   
d) Versenytípus (pl.: Ranglistaverseny, Klubverseny, Meghívásos verseny, stb.),  

Játékforma (pl.: Egyéni StrokePlay, Páros Scramble, stb.)  
e) Nevezési hendikep (HCPI) limit  
f) A verseny hendikepmódosító verseny-e, vagy sem   
g) A versenyen részvételre jogosultak köre, maximális létszáma  
h) A nevezés módja és határideje, túljelentkezés esetén az indulók kiválasztásának 

módja  
i) A nevezési díj összege  
j) A startlista összeállításának módja  
k) Elütők és eredménykategóriák (eredménykategóriák összevonásának esetleges 

lehetősége), díjazás (kitérve a kettős díjazásra vonatkozó esetekre)  
l) Az eredménykártya leadásának helye és módja  
m) A holtverseny eldöntésének szabályai  
n) A kettős díjazásra vonatkozó szabályok  
o) A golfautó használatára vonatkozó szabályok  
p) További olyan esetleges kitételek, amelyek esetében a verseny szervezői - a 

golfszabályok adta lehetőségek mértékéig - eltérnek a Versenyszabályzatban, vagy 
annak mellékleteiben leírtaktól (pl. caddie alkalmazása, egyebek)  

  
  
2. A Ranglistaversenyekre vonatkozó kötelező szervezési, rendezési kritériumok  
  
Ranglistaversenyt csak azon klubok rendezhetnek, amelyek golfpályát üzemeltetnek, úgy 
mint:   
  

1. Balaton Golf, Balatonudvari   
2. Birdland Golf & Country Club, Bük  
3. Budapest Highland Golf Club, Budapest   
4. Forest Hills Golf & Country Club, Szarvaskút   
5. Hencse National Golf & Country Club, Hencse  
6. Magyar Golf Club, Kisoroszi  
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7. Old Lake Golf Club, Tata  
8. Pannonia Golf & Country Club, Máriavölgy   
9. Sonnengolf Golf Club, Zsira  
10. St. Lőrinc Golf Club, Budapest   
11. Zala Springs Golf Resort, Zalacsány  

  
Ranglistaversenyt a fent felsorolt klubok csak a saját maguk által üzemeltetett golfpályán 
rendezhetnek, annak rendezési jogát nem adhatják át más klub számára. Minden 
(golfpályát üzemeltető) klub évi 1 (azaz egy) db ranglistaversenyt szervezhet (kivéve a 
2022-es Bruttó Klubcsapat Bajnok (Pannonia GCC), amely további 1 rendezési lehetőséggel 
rendelkezik, amellyel belátása szerint élhet. Ranglistaversenyt rendezni kizárólag az MGSZ 
által kiadott ranglista versenyrendezési szabályoknak megfelelően lehet.   
  
A Ranglistaversenyeket maximált ütésszámú (PAR érték +5 ütésszám), egyéni  
StrokePlay versenyként kell kiírni.  
  

a) Magyarországon egy adott napon csak egy Ranglistaverseny vagy Szövetségi 
verseny vagy WAGR verseny rendezhető.  
  

b) 9 szakaszos golfpályán kizárólag 2x9 szakaszon lehet ranglistaversenyt rendezni.  
  

c) A ranglistaversenyeken HCP Index limit kerül bevezetésre, a férfigolfozók számára: 
24.0, a női golfozók számára: 30.0, (az adott verseny első játékkörének napján kell 
figyelembe venni az aktuális HCP Indexet).  

  
d) Ranglistapontokat csak a limiteknek megfelelő játékosok kaphatnak.  

  
e) Azon hazai és külföldi nyilvántartási golfozók is elindulhatnak a 

Ranglistaversenyeken (legfeljebb 36.0 HCP Indexig bezárólag), akik nem 
felelnek meg a HCP Index limitnek, de ezen játékosok mindannyian egy vegyes, 
ún. „nem ranglista” kategóriában indulhatnak csak.    

  
A ranglistaversenyeken a ranglista mezőnynek mindig „elől” kell indulnia (akár egy, akár 
két elütőről történik az indítás), így a ranglistamezőny eredményhirdetésének nem 
szükséges megvárnia a „nem ranglista” kategóriában induló játékosok beérkezését 
(számukra a rendező klub külön eredményhirdetés rendezhet).  
  
f) A ranglistaversenyeken a kluboknak a ranglistaversenyben résztvevő játékosok számára 
kötelező bruttó összes (Str) kategóriában 1-3. helyezettet hirdetni és díjazni. A nettó 
kategóriák (Str-Hcp) pontos kijelölését és díjazását az MGSZ a rendező klubra bízza.  
  
Szövetségi AJÁNLÁS a nettó kategóriákra és azok díjazásaira a rendező klubok felé:  

- Felnőtt Férfi (1-3.) (Felnőtt férfiak)  
- Női (1-3.) (Felnőtt és Senior, Masters, SuperMasters nők)  
- Junior (1-3.) (Junior lányok, fiúk)  
- Szenior Férfi (1-3.) (Senior, Masters, SuperMasters férfiak)  

  
A vegyes „nem ranglista” eredménykategória (amelynek megrendezését és díjazásait az 
MGSZ a rendező klubra bízza) AJÁNLÁSA, nettó (Str-Hcp):  
  

- Nem ranglista kategória (1-3.) (valamennyi, a HCP Index limiten felüli játékos 
(valamennyi életkor kategóriájú női és férfi játékosok együtt)).   
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g) Amennyiben egy ranglistaversen létszámlimit feletti nevezés érkezik, akkor a 

Versenybizottság, a magasabb HCP Index-szel rendelkező játékos jelentkezését 
elutasíthatja. Azonos HCP Index-szel rendelkező játékosok esetén (a nevezési létszám 
limithatáron) sorsolás dönt a nevezések elfogadásáról.  A „kiesett” játékosok várólistára 
kerülnek, ahonnan a már elfogadott státuszú játékos visszalépése (vagy esetleg a 
nevezési létszám limit kibővítése) esetén HCP Index sorrendben bekerülhetnek a 
startlistára. Az érintett játékosok a versenykör előtti napon, de legkésőbb közvetlenül a 
startlista összeállítása előtt értesítést kapnak a Versenybizottságtól.  

  
h) A nevezési létszám limit a következő:  

- Egyszeri indítás:  
18 szakaszos pálya: legfeljebb 104 játékos  
9 szakaszos pálya: legfeljebb 48 játékos - 

Kétszeri (Délelőtt-Délután) indítás:  
18 szakaszos pálya: legfeljebb 156 játékos  
9 szakaszos pálya: legfeljebb 96 játékos  

- A maximális létszámba a szabadkártyával induló játékosok is beletartoznak (18 
szakaszos pálya esetében legfeljebb 6 játékos, 9 szakaszos pálya esetében 
legfeljebb 3 játékos)  

- A Ranglistaversenyeken (a HCP Index limitnek megfelelő női játékosok esetében) 
a női játékosok nevezései a nevezési létszám limit 25%-os arányának eléréséig 
előnyt élveznek.   

A Szövetségi- és Ranglistaversenyeken, a mezőny után csak a következő szabály 
betartatásával indítható játékos csoport (Flight): A versenyben nem résztvevő játékosok 
csak az utolsó, vagy utoljára átforduló játékos csoport (Flight) után 30 perccel indulhatnak 
el. Ezen szabály megsértése esetén az MGSZ 150.000 Ft büntetéssel sújthatja a rendező 
klubot.  
  
i) Indítási lehetőségek a 18 szakaszos pályák esetében:   

- 78 fő felett egy tee-ről folyamatosan, 3-as csoportokban. A maximális 
létszámkorlátot a naplemente időpontja határozza meg  

- Két tee-ről folyamatosan (pl.: egyes (1) és tízes (10) szakaszokról). Maximum 78 
főig 3-as, vagy maximum 104 főig 4-es csoportokban. 104 fő felett szigorúan 
tiltott a két tee-ről történő indítás. Ez az opció a 72 fős létszám eléréséig kötelező 
érvényű  

- Délelőtti/Délutáni indítás (mindkét napszakban két tee-ről, szigorúan 3-as 
csoportokban). Ez esetben az azonos eredménykategóriában induló játékosok (a 
PHCP sorrendet tartva), egységesen délelőtt vagy délután is indulhatnak   

Példa: Férfi kategória minden játékosa délelőtt, szenior kategória minden játékosa délután indul, függetlenül attól, 
hogy adott esetben van olyan szenior játékos, akinek alacsonyabb a PHCP-je, mint valamely férfi kategóriás 
játékosnak.   
Amennyiben délelőtti/délutáni indítással kerül megrendezésre a verseny, az esetben 
százötvenhat (156) játékos lehet a maximális létszám.   
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j) Indítási opciók 9 szakaszos pálya esetén:   

- Egy tee-ről folyamatosan 3-as vagy 4-es csoportban. A maximális létszámkorlát:  
48 fő 4-es csoportokban, illetve 36 fő 3-as csoportokban.   
- Délelőtti és délutáni indítás: ebben az esetben létszámtól függően 72 főig 3-as és 

maximálisan 96 főig 4-es csoportokban kerülhet megrendezésre a verseny.  
  
k) A startlista összeállításának úgy kell megtörténnie, hogy az utolsó időpontban induló 

játékos csoportnak (Flight-nak) legkésőbb naplemente előtt 5 órával meg kell kezdenie 
a játékot (figyelembe véve az egyéb időjárási viszonyokat is).  

  
l) Guest státuszú, illetve Hendikep igazolás nélküli külföldi nyilvántartású játékos, valamint 

a jogosulatlanul golfkocsit használó játékos, kizárólag versenyen kívüli in, és a startlista 
(valamint az eredménylista) végére kell besorolni.  

  
m) A Ranglistaversenyek indítása a játékosok Playing hendikepjének sorrendjében 

történik, úgy kialakítva a játékos csoportokat (Flight-okat), hogy azokban ne szerepeljen 
két különböző elütőnél több (ez utóbbitól eltérni az esetben lehet, ha egy játékos 
csoportban (Flight-ban) két különböző játékos PHCP különbsége meghaladná az 5-ös 
mértéket).  

  
n) A Ranglistaversenyeken valamennyi eredménykategória, valamennyi helyezését az 

utolsó 9/6/3/1 szakasz(ok) összesített eredményei döntik el (Bruttó kiértékelésű 
eredménykategória esetében a Stroke eredmény, Nettó kiértékelésű eredménykategória 
esetében a Stroke-Hcp eredmény).  

(a pálya 10-18. sorszámú szakaszai, függetlenül attól, hogy a játékos milyen sorrendben játszotta le a 
versenykört)  
9 szakaszos pálya esetében a versenyben másodjára lejátszott 9/6/3/1 szakasz(ok) 
összesített eredményei döntik el (Bruttó kiértékelésű eredménykategória esetében a 
Stroke eredmény, Nettó kiértékelésű eredménykategória esetében a Stroke-Hcp 
eredmény).  
- Amennyiben ezzel az eljárási renddel nem állapítható meg a helyezés különbség, abban 
az esetben a Versenybizottság elfogadhatja a döntetlen eredményt, vagy akár sorsolással 
is dönthet a helyezések sorsáról.   
  
o) A Ranglistaversenyeken a kettős díjazás nem megengedett. A bruttó díjazás 
(mindhárom helyezése) értékesebb bármely nettó helyezésnél.   
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Azon hazai versenyeken, amelyek nem Szövetségi- és/vagy Ranglistaversenyként kerülnek 
megrendezésre, a teljes 2. pontban szabályozottak ajánlásnak tekintendők a 
versenyrendezés vonatkozásában (kivéve a h) i) j) k) l) pontokat, amelyek kötelező 
érvényűek valamennyi hazai verseny esetében).  
  
  
3. Egyéb rendelkezések  
  

3.1 Klubhendikep  
Az úgynevezett Klubhendikeppel rendelkező (36.0 HCP Index feletti) játékosok bármely 
egyéni versenyen csak külön kategóriában indulhatnak, a legalább 36.0 HCP Index-szel 
rendelkező játékosoktól elkülönítve. Ezen – klubhendikepes - játékosok semmilyen 
körülmények között (még szabadkártyával sem) indulhatnak a 
Szövetségi/Ranglistaversenyeken. 
  

3.2 Helyi Szabályok  
A hazai versenyeken a klubok által meghatározott és az MGSZ Bíró Bizottsága által 
jóváhagyott helyi szabályok szerint kell eljárni, amelyet a kluboknak kötelező jelleggel és 
az érvényességi időpont feltüntetésével fel kell tölteniük a GOLFiGO rendszerbe. Indokolt 
esetben (pl. pálya, vagy időjárási körülmények) a Versenybizottság a verseny megkezdése 
előtt közvetlenül is módosíthatja a Helyi Szabályt az adott versenyre vonatkoztatva, 
amelyet köteles haladéktalanul közzétenni a GOLFiGO rendszerben.  A Versenybizottság 
köteles az MGSZ előzetes hozzájárulását kérni olyan helyi szabály hatályba léptetéséhez, 
amely megváltoztatja a verseny hendikepmódosító jellegét (pl. kedvező fekvés 
alkalmazása a kedvezményezett időszakon kívül).  
 

3.3 Díjazás  
a) Egyéni versenyeken a 46 nettó stableford pontnál magasabb (azaz 47 vagy a feletti) 
eredményt elérő játékos nem kerül nettó díjazásra (kivéve 12.1 alatti HCP Index-szel 
rendelkező játékosok), a hendikepváltozás azonban minden esetben rögzítésre kerül. 
Mindezek a StrokePlay, illetve a Stableford kiértékelésű versenyekre is érvényesek.   
A 9 szakaszos versenyek esetében a díjazási határ a 23 nettó stableford pont (ennél magasabb eredmény 
esetében a játékos (12.0 HCPI felett) nem vesz részt a díjazásban).  
b) Többnapos verseny esetén, ha egy adott játékos valamely versenykörben 46 nettó 
stableford pontnál magasabb eredményt játszik meg, abban az esetben is az adott kör 
ténylegesen megjátszott eredménye számítandó be a nettó összvégeredményébe.  
c) Versenysorozat esetén, ha egy adott (12.0 feletti HCP Index-szel rendelkező) 
játékos valamely fordulóban 46 nettó stableford pontnál magasabb eredményt játszik meg, 
abban az esetben a forduló díjazásában nem vehet részt, azonban az elért helyezése 
(és/vagy eredménye) a sorozat összesítésébe beleszámít.  
d) Guest (vendég) státuszú, illetve Hendikep-igazolás nélküli külföldi nyilvántartású 
játékos, valamint a jogosulatlanul golfkocsit használó játékos semmilyen díjat nem nyerhet 
(beleértve az esetleges különdíjakat is (pl. Nearest to the pin, stb.)).  
  

3.4 Cut (Mezőny levágás)  
A Cut ajánlott alkalmazása: maximálisan 72 fő, az együttálló (Tied) játékosokkal 
kiegészülve, az eredetileg induló játékosok nemenkénti arányának megfelelően 
(együttállás esetén az utolsó 54/36/18/9/6/3/1 szakaszok döntenek). 
A Versenybizottságra bízva a döntést (amennyiben a körülmények engedik) CUT esetén a döntőbe nem került 
játékosok is játszhatnak (versenyen kívül) a döntő napján, de ők csak az utolsó, vagy az utoljára átforduló játékos 
csoport (Flight) után 30 perccel indulhatnak el.  
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3.5 Match Play ajánlások  

a) Egyéni Match Play verseny esetében, döntetlen eredmény esetén, a játékot az első 
olyan szakaszig kell folytatni, ahol az egyik játékos nyer.  
b) A hendikep előnyt alkalmazó Match Play versenynél, döntetlen esetében, a hendikep 
figyelembevételével történő rájátszás ajánlott.  
  

3.6 Kiürítési Terv és Magatartási Kódex  
Minden klubnak kötelező Kiürítési Tervet és Magatartási Kódexet készítenie, és azt minden, 
az adott versenyben résztvevő játékos számára jól elérhető módon közzétenni.  
  

3.7 A verseny befejezése  
a) A Stroke Play és a Match Play döntő a hivatalos eredmény kihirdetésével fejeződik 
be. Egyéb páros Match Play verseny a két játékos eredményének, a Versenybizottságnál 
történő leadásával fejeződik be.   
b) A verseny lezárása után az eredménykártyák megőrzése a verseny lezárását követő 
egy évig, papír alapon (vagy digitalizálva), a rendező kötelessége.  


