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MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG  

VERSENYKIÍRÁS  

23. Magyar Klubcsapat Bajnokság  
  

  

Verseny kiírója és szervezője:  

A Magyar Golf Szövetség  

  

Verseny ideje:  

2023. október 14-15. (két versenykör, 36 szakasz).   

Hivatalos gyakorlónap: 2023. október 13. (péntek), amelyre TeeTime-ot foglalni a 

GOLFiGO TeeTime Moduljában, vagy Pannonia Golf & Country Club (+36 22 594 

200) elérhetőségein lehet.  

  

Verseny helyszíne:  

Pannonia Golf & Country Club (8087 Alcsútdoboz, Máriavölgy) 

  

Szabályok:  

A 23. Magyar Klubcsapat Bajnokság az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség 

Versenyszabályzatának és Ranglistakiírásának, valamint a Pannonia Golf & Country 

Club a bajnokság ideje alatt érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül 

megrendezésre.  

  

Résztvevők:  

Nevezésre jogosultak az MGSZ azon tagszervezeteinek csapatai, 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  

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  

 

A klubcsapatok tagjai csak azon játékosok lehetnek, akik 2023. június 1-jén az 

adott klub elsődleges (Hendikep-vezetéses) klubtagjaiként voltak berögzítve a 

GOLFiGO rendszerben, és a nevezési határidő lezárásának időpontjáig nem történt 

változás az elsődleges klubtagságuk státuszában, valamint rendelkeznek az MGSZ 

által kiadott, érvényes Szövetségi Versenyengedéllyel (EGA-kártya).  
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Versenyforma:  

6 fős csapatok versengése a következő módon:  

Maximált ütésszámra játszott Stroke Play (PAR-érték+5 ütés)  

2 db páros (4 fő) (FourBall) és 

1 db páros (2 fő) (GreenSome)  
6 főnél kisebb létszámú csapat nevezését a Verseny szervezője nem fogadja el. Amennyiben a verseny 

ideje alatt bármely csapat létszáma 4 fő alá csökken, az adott csapat kizárásra kerül a versenyből. 

 

Hendikepmódosítás:  

A verseny NEM hendikepmódosító. 

  

Nevezés módja:  

Nevezni a klubok a mellékelt nevezési lap megküldésével tudnak az MGSZ 

(office@hungolf.hu) email címén.  

  

Nevezési díj:  

378 000 Ft / csapat (az elmúlt évi nyeremény-kedvezmények beválthatóak)   

  

Nevezési és egyéb határidők:  

Nevezési határidő: 2023. október 9. (hétfő) 12:00 óra  

Nevezési díj beérkezésének (jóváírásának) határideje: 2023. október 10. (kedd) 

12:00 óra  

Csapattag csere lehetőségének határideje: 2023. október 12. (csütörtök) 12:00 óra 

(az előzetesen, a nevezési lapon benevezett két cserejátékos közül egy vagy akár 

mindkét játékos cseréjére van lehetőség).  

  

A nevezés a részvételi díj befizetésével (vagy az előző évi nyereménykedvezmény 

beváltásával) válik érvényessé. Nevezést kizárólag a határidőig történt nevezési díj 

befizetésével együtt fogad el a Szervező!  

A nevezési díj a Magyar Golf Szövetség bankszámlájára (OTP Bank) fizetendő: 

11794008-20511052-00000000. A közlemény rovatba fel kell tüntetni a csapat és 

a verseny nevét.   

Az MGSZ Iroda egyeztet a klubokkal, hogy mely második csapatok kerülhetnek be 

a versenybe (a nevezési díjak felesleges átutalásának elkerülése végett).  

  

Nevezési díj tartalmazza:  

- GreenFee-t a versenyt megelőző gyakorló napon és a versenynapokon 

(összesen 3 GreenFee)  

- 2 x snack „induló” csomagot  

- 1 x meleg étkezést  

  

Nevezési létszámlimit:  

Összesen legfeljebb 18 csapat (108 fő) nevezését fogadja el a Szervező.   

Első körben valamennyi indulási joggal rendelkező klub első csapatának 

jelentkezése lesz elfogadva.  

Második körben a benevezett második csapatok közül tölti fel a szervező a mezőnyt 

(legfeljebb 18 csapatig) oly módon, hogy a második csapatokat sorrendbe állítja 

aszerint, hogy 2023. május 31-én hány fő olyan – a GOLFiGO rendszerben 

regisztrált – játékossal bírtak, akik az adott klubnál elsődleges (hendikepvezető) 

klubtagsággal és érvényes szövetségi játékengedéllyel rendelkeztek.  
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Hendikep-limit, Hendikep-korlátozás:  

A versenyben 36.0 HCP Index értéket meghaladó hendikeppel rendelkező játékos 

nem vehet részt.  

A párosok két játékosa közötti Playing HCP különbség nem haladhatja meg a 18-

as értéket.  
A HCP Indexek szempontjából a nevezési határidő időpontja a mérvadó.  

 
A GreenSome párosok közös PHCP-jének kiszámítási módja: Az alacsonyabb PHCP 70%-a + a magasabb 

PHCP 30%-a, majd az összeg 50%-a (egész számra kerekítve, a kerekítés szabályainak megfelelően).  

 

  

Az eredményszámítás módja:  

- Valamennyi csapat összetett eredménye kiértékelésre kerül, mind Bruttó 

(Stroke), mind Nettó (Str-Hcp) eredménykategóriában.   

- A FourBall Párosok esetében egy adott szakaszon a jobb eredményt elért 

(mind a Bruttó, mind a Nettó eredménykategóriában) játékos eredménye kerül 

beszámításra. Ezért minden szakaszon szükséges, hogy az eredmény 

beazonosítható legyen (mindkét játékos valamennyi szakaszeredménye külön-

külön oszlopban vezetve legyen az eredménykártyán).  

  

Ranglistapont eredményszámítás módja:  

A Klubranglistán valamennyi klub kap ranglistapontot, amely legalább egy 
csapattal elindul és az helyezést ér el a Klubcsapat Bajnokságon (a bruttó helyezési 
sorrendnek megfelelően), amennyiben egy Klub több csapattal indul el a 
versenyen, számára a jobbik Bruttó helyezést elérő csapata után jár a klubcsapat 
ranglistapont (lásd Ranglistakiírás ranglistapont táblázata).  
Egy adott klub gyengébbik Bruttó helyezést elérő csapata „elviszi” a megszerzett helyezést a többi 

csapat „elől” (de természetesen halmozott ranglistapontot nem kap az adott klub).   

 

Startlista és összeállítás csere:  

- Az első versenykör startlistája 2023. október 13-án (péntek) legkésőbb 

12:00 órától tekinthető meg a GOLFiGO rendszerben.  

- A második versenykör startlistája az első versenykört követően kialakult 

bruttó sorrend alapján kerül kialakításra (leggyengébb csapateredmények a 

startlista elején)  

- A második versenykörre az összeállításban pozíciót cserélni az első 

versenynap 17:00 óráig, vagy az ezután beérkező játékos csoportok (Flight-ok) 

esetén a saját csapaton belül induló utolsó Flight beérkezését követő legkésőbb 10 

percen belül lehet. Az esetleges pozíció cserét az adott csapat kapitánya jelezheti 

írásban, (a lapot személyesen átadva a Versenyigazgató kezeibe). Amennyiben egy 

adott csapattól nem érkezik be határidőre változtatási kérelem, akkor a nevezéskor 

leadott összeállítás az érvényes a második versenykörre is.  

- Startlista összeállítása a Versenyszabályzat 1. számú melléklete (VSZM1) 

szerint.  

  

Elütők:  

A Versenyszabályzat 3. számú mellékletének (VSZM3) 2. pontja szerint.  

  

Díjazás:  

 

Mind a Bruttó (Stroke), mind a Nettó (Str-Hcp) eredménykategóriában:  

I. Kupa a győztes klubnak és érem a csapat tagjainak  

II. Érem a csapat tagjainak  

III. Érem a csapat tagjainak  
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A Bruttó eredménykategória klubnyereményei:   

I. Plusz 1 db ranglistaverseny rendezési jog 2024-ban  

II. 100%-os nevezési díjkedvezmény a 2024. évi Klubcsapat Bajnokságon   

III. 75%-os nevezési díjkedvezmény a 2024. évi Klubcsapat Bajnokságon  

  

A Nettó eredménykategória klubnyereményei:   

I. 75%-os nevezési díjkedvezmény a 2024. évi Klubcsapat Bajnokságon  

II. 50%-os nevezési díjkedvezmény a 2024. évi Klubcsapat Bajnokságon  

III. 25%-os nevezési díjkedvezmény a 2024. évi Klubcsapat Bajnokságon  

  

Kettős díjazás és holtverseny eldöntése:  

- A kettős díjazás nem megengedett, a valamennyi bruttó helyezés minden 

esetben értékesebb, mint valamennyi nettó helyezés   

- Amennyiben a Bruttó eredménykategóriában az első helyen holtverseny 

alakul ki a csapatok között, úgy az érintett csapatok kapitányai egy-egy játékost 

jelölnek ki, akik egyéni Stroke Play formában, a Versenybizottság által kijelölt 

pályaszakaszokon, szétütésben („hirtelen halállal”) döntik el a Bruttó első hely 

sorsát.  

 
A további Bruttó holtverseny helyezések eldöntési sorrendje:   

- A második versenykör jobb Bruttó összetett csapat eredményei  

- A második versenykör jobb Bruttó GreenSome páros eredménye  

- A második versenykör jobb Bruttó FourBall páros eredménye  

- A második versenykör gyengébb Bruttó FourBall páros eredménye  

- Sorsolás  

 

A Nettó holtverseny helyezések eldöntési sorrendje: 

- A második versenykör jobb Nettó összetett csapat eredményei  

- A második versenykör jobb Nettó GreenSome páros eredménye  

- A második versenykör jobb Nettó FourBall páros eredménye  

- A második versenykör gyengébb Nettó FourBall páros eredménye  

- Sorsolás  

 

 

Játék tempója:  

A Versenyszabályzat 4. számú melléklete (VSZM4) szerint.  

  

Caddie:   

Caddie segítségének igénybevétele megengedett (a Versenyszabályzat 9. pontja 

szerint).  

  

Távolságmérő használata:   

Távolságmérő használata engedélyezett, amennyiben csak távolság mérésére 

használják, más kiegészítő mérés (slope, szélsebesség stb.) végzése nem 

engedélyezett.  

  

Golfautó használata:   

A Versenyszabályzat 5. számú melléklete (VSZM5) szerint. (A versenyen egyetlen 

játékos sem versenyezhet golfautó használatával.) 

  

Eredménykártya leadása:   

Az eredménykártyát a játék befejezését követően haladéktalanul az erre kijelölt 

helyen (Scoring Area) a Játékos és a Jegyző által aláírva kell leadni. Amennyiben a 
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játékos az eredménykártyát leadta és a kijelölt helyet elhagyta, úgy módosításra, 

javításra a továbbiakban nincs lehetősége.   

  

Eredményhirdetés:   

Az utolsó versenykör napján, az összes eredménykártya beérkezését és 

feldolgozását követően 20 percen belül.  

  

Versenybírók:  

Az MGSZ által kijelölve, a pontos névsor a GOLFiGO rendszerben kerül 

megjelenítésre (legkésőbb a verseny gyakorlónapjáig). 

  

Versenybizottság:  

Az MGSZ Versenyigazgatója (VB Elnöke), a rendező klub képviselője, valamint a 

versenybírók, a pontos névsor a GOLFiGO rendszerben kerül megjelenítésre 

(legkésőbb a verseny gyakorlónapjáig). 

  

  

  

A verseny szervezője, illetve a Versenybizottság fenntartja a változtatás jogát. A 

verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A 

Versenybizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.  
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NEVEZÉSI LAP  

XXIII. MAGYAR KLUBCSAPAT BAJNOKSÁG  

2023. október 14-15., Pannonia Golf & Country Club  
(A kitöltött nevezési lapot kérjük, legkésőbb 2023. október 9. (hétfő) 12:00 óráig küldjék el: office@hungolf.hu)  

  

  

Klub neve  

  

   

  

Csapat neve  
(amennyiben eltérő)  

   

Első vagy 

második csapat?  
(Kérjük írja be)  

   

  

Csapattagok  

  

  

Név   
(A GOLFiGO rendszerben megjelenített módon)  

  

Összeállítási 

pozíció  

  

1.  

  

    

  
GreenSome páros 

  

2.  

  

  

  

3.  

  

    

  

FourBall páros  

  

4.  

  

  

  

5.  

  

    

  
FourBall páros  

  

6.  

  

  

Tartalékok  
Csere végrehajtható:  

2023.10.12. 12:00-ig  

  

Név   
(A GOLFiGO rendszerben megjelenített módon)  

  

 

  

1.  

  

    

X  

  

2.  

  

    

X  

  

  

  
Dátum: 2023.                   Csapatkapitány neve:                                            Aláírása:  


