
                                                                                                                                           

Versenykiírás 

 

Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golfbajnokság 

Nemzetközi csapatverseny 

 
Greenfield Golf Club – Bükfürdő 

2021. szeptember 14-16. 
 

Verseny rendezője:    Magyar Golf Szövetség és a Magyar Senior Golfozók Társasága 

Versenyfeltételek:   A verseny a R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának és az Országos 

Ranglista kiírásának, valamint a Greenfield Golf Club (Bükfürdő) verseny alatt érvényes helyi szabályainak megfelelően 

kerül megrendezésre.   

A verseny ideje:             2021. szeptember 14-16. 

Gyakorló nap:  2021. szeptember 13.  

A verseny helyszíne: Greenfield Golf Club, Bükfürdő, Golf utca 4. 

Versenyforma:               Stroke play 54 (3x18) lyukon 

 

Nevezés:                   Az MGSZ GOLFiGO rendszerében, illetve a csapatok az 1.sz. melléklet „Csapat nevezés” 

megküldésével. 

Nevezési határidő: 2021. szeptember 09 csütörtök 18:00 óra az egyéni játékosok részére 

                                           2021. szeptember 14. kedd 8:00 óra a csapatok részére 

 

Résztvevők:               A bajnokságon azok a Magyar Golf Szövetséghez, illetve más nemzeti szövetséghez tartozó 

klubok amatőr tagjai vehetnek részt, akik:   

- férfiak az 55 éves kort,  

- hölgyek az 50 éves kort,  

- masters kategóriában férfiak és nők a 65 éves kort  

- a szuper masters kategóriában férfiak és nők a 75 éves kort a bajnokság 1. versenynapján   

      vagy azt megelőzően betöltötték.  

A résztvevők száma maximum 120 fő. Túljelentkezés esetén a 120 legalacsonyabb HCPI játékos nevezését fogadja el a 

versenybizottság a kategóriánként jelentkezettek számának arányában. A létszám feletti játékosok várólistára 

kerülnek. 

HCPI határ:   Szenior férfi, szenior nő – 28,0  

                                           Masters és szuper masters férfi illetve nő -  36,0  

A verseny programja:   

2021. szeptember 13-án hétfő: Hivatalos gyakorló nap (Tee time kérés a +36 94 801 660 telefonon) 

2021. szeptember 14-én (kedden) 10:00 óra: 1. játéknap 18 szakasz stroke play 

2021. szeptember 15-én (szerdán) 9:00 óra : 2. játéknap 18 szakasz stroke play 

2021. szeptember 16-án (csütörtökön) 8:00 óra : 3. játéknap 18 szakasz stroke play (Final round) 
 

 



                                                                                                                                           
 

Startlista: 

Az 1. napi startlistája 2021. szeptember 12-én vasárnap 14:00 órától lesz elérhető 

Az 2. napi startlistája 2021. szeptember 14-én az utolsó flight beérkezése után 1 órával 

Az 3. napi startlistája 2021. szeptember 15-én az utolsó flight beérkezése után 1 órával 

 

- klubház információs tábláján 

- a www.seniorgolf.hu honlapon és a 

- a www.hungolf.hu honlapon a GOLFiGO menüpontjában  

Az azonos kategóriákban induló játékosokat a hendikepektől függően lehetőség szerint azonos csoportokba 
kell beosztani. 

 

Elütők:   

Férfiak: 

szenior kategória:   standard férfi: sárga 

masters és szuper masters kategória:  közeli férfi: kék 

 

Nők: 

szenior kategória:   standard női: piros 

masters és szuper masters kategória:  standard női: piros 

 

Indítás: 

2021. szeptember 14-én (kedden) 10:00 órától  

2021. szeptember 15-én (szerdán) 9:00 órától 

2021. szeptember 16-án (csütörtökön) 8:00 órától 
 

Az indítás HCPI növekvő sorrendben történik, három fős és lehetőség szerint azonos kategóriájú csoportokban.  Az első 

nap HCPI sorrendben (alacsonyabb HCPI-el rendelkezők indulnak először), a második nap az első napon elért bruttó 

eredményei szerint növekvő sorrendben indulnak a játékosok. A harmadik napon az első két nap összesített bruttó 

eredménye alapján fordított sorrendben történik az indítás (a magasabb eredménnyel rendelkezők kezdenek).  

 
Cut:  
 

Amennyiben a játékosok száma meghaladja a 100 főt, úgy cut kerül alkalmazásra.  Az előírt létszám az utolsó 
versenynapra 78 fő a bruttó eredmény alapján, az azonos eredményt elérőket az alábbi cut szabály szerint figyelembe 
véve.  
 

Cut szabály: 
 

A második játéknapot követően cut kerül megállapításra az első két játéknapon elért eredmények alapján, így a 
harmadik játéknapon csak a cut-ba jutott játékosok vehetnek részt. 
A cut összetétele a résztvevők nem és kategória arányában kerülnek meghatározásra. A cut összetételének 
meghatározása a nevezések lezárását követően történik meg. A cut összetétele a verseny információs tábláján, illetve a 
www.seniorgolf.hu oldalon lesz majd megtalálható. 
 
 
 

http://www.seniorgolf.hu/
http://www.hungolf.hu/
http://www.seniorgolf.hu/


                                                                                                                                           
 
 

Holtverseny:  

Azonos eredmény esetén az első hely a bruttó versenyekben rájátszással kerül eldöntésre a Versenybizottság által 

kijelölt szakaszokon. A további helyek egyenlőség esetén az utolsó 36, 18, 9, 6, 3, 1 szakaszok eredménye alapján 

kerülnek meghatározásra, ha ezek után esetleg egyezőség állna fenn – sorsolás útján dönt a Versenybizottság.  

A rájátszásra a 18-as (PAR 4) szakasz ismételt lejátszásával kerül sor. Ha ez nem hoz eredményt, úgy a 18-as szakaszt 

játszák újra a játékosok. Amennyiben ezután sem születik meg a végső eredmény, úgy a Bizottság jelöli ki a következő 

rájátszás szakaszokat. 

Játék tempója:        A MGSZ Versenyszabályzat 4. számú melléklete szerint.  

Eredménykártya leadás:  
 

Az eredménykártyákat a kijelölt scoring területen kell leadni a kihelyezett gyűjtődobozba. A scoring terület a 18-as 

szakasz mögötti részen kerül kialakításra. Az eredménykártya leadása és a terület elhagyása után az eredménykártya 

módosítása tilos. 

 

Eredményhirdetés:  

2021. szeptember 16-án (csütörtökön) a verseny befejezetté nyilvánítását követő egy órán belül. 

Díjazás:  Nemzetközi bajnokság 

             Férfi Nemzetközi Bajnokok Bajnoka (összes kategória legjobbja) – bruttó különdíj 

             Női Nemzetközi Bajnokok Bajnoka (összes kategória legjobbja) – bruttó különdíj 

 

Szenior férfiak                  Bruttó I. II. III. helyezett  

                                                         Nettó  I. II. III. helyezett 

                                                           

 Masters férfi                                 Bruttó I. II. III. helyezett  

                                                          Nettó  I. II. III. helyezett 

 

Szuper masters férfiak  Bruttó I. II. III helyezett 

Amennyiben a nevezett játékosok száma nem éri el az 5 főt, úgy abban az 

esetben a kategória a díjazásban összevonásra kerül a Masters férfi 

kategóriával. Ha a játékosok száma 5 és 9 között van, úgy a kategóriában csak 

a Bajnoki I. helyezés lesz kiadva, míg 9 fő felett teljeskörű díjazás történik. 

 

                               Nettó I. II. III. helyezett 

 

              Szenior nő   Bruttó I. II. III helyezett 

                                                         Nettó I. II. III. helyezett 

 

              Masters nők   Bruttó I. II. III helyezett 

                  Nettó I. II. III. helyezett 

 



                                                                                                                                           
Szuper masters nők  Bruttó I. II. III helyezett 

Amennyiben a nevezett játékosok száma nem éri el az 5 főt, úgy abban az 

esetben a kategória a díjazásban összevonásra kerül a Masters női 

kategóriával. Ha a játékosok száma 5 és 9 között van, úgy a kategóriában csak 

a Bajnoki I. helyezés lesz kiadva, míg 9 fő felett teljeskörű díjazás történik. 

 

                  Nettó I. II. III. helyezett 

 

A nemzetközi bajnokságban egy versenyző csak egy díjat kaphat. 

Magyar Bajnokság 

Csak a Magyar Golfszövetséghez tartozó klubok azon szenior tagjai számára, akik magyar állampolgársággal 

rendelkeznek: 

             Férfi Magyar Szenior Bajnokok Bajnoka (összes kategória legjobbja) – bruttó különdíj 

             Női Magyar szenior Bajnokok Bajnoka (összes kategória legjobbja) – bruttó különdíj 

Férfi Magyar Szenior Bajnokok Bajnoka (összes kategória legjobbja) – nettó különdíj 

             Női Magyar szenior Bajnokok Bajnoka (összes kategória legjobbja) – nettó különdíj 

 

               Szenior férfiak                                             Bruttó I. II. III. helyezett 

               Masters/Szuper masters férfiak Bruttó I. II. III. helyezett 

               Szenior Nők                                                 Bruttó I. II. III. helyezett 

               Masters/Szuper masters nők       Bruttó I. II. III. helyezett 

 

Nemzetközi csapatverseny (4 fős csapatok akár vegyesen): A versenyen résztvevők között hirdetjük meg ezt a 

csapatversenyt stroke és stroke-hcp értékeléssel.  Az egyéni nettó eredmények naponta kerülnek kiértékelésre és a 4 

játékosból a 3 legjobb eredményt számítjuk a versenybe. Azon csapattagok akik nem jutnak a cut-ba, ők is jogosultak 

a cut mezőnye után lejátszani a harmadik kört. Eredményük beszámít a csapatversenybe és természetesen HCPI 

módosító is egyben. A 3. nap összesített eredménye után kerül kihirdetésre a végeredmény. 

Holtverseny: Amennyiben a 3 nap összesített csapateredménye ugyanaz, úgy az utolsó 36, 18, 9, 6, 3, 1 szakasz 

összesített csapateredménye alapján alakul ki a sorrend.  

Csapatverseny értékelés:   

                  Bruttó I. hely 

                  Nettó (Stroke-HCP): I. II. III. hely 

 

Egy csapat csak egy díjat nyerhet. 

A nevezés ingyenes, nevezni a csapatnevezési lap kitöltésével: 2021. szeptember 14. 8:00 óra 

 

Nevezési díj:             

A Magyar Senior Golfozók (MSGT) regisztrált tagjai részére:  42.000,- Ft 

A bajnokságnak helyt adó Birdland Golf&Country Club tagjai részére, akik tagjai az MSGT-nek: 39.000,- Ft 



                                                                                                                                           
 

Mindenki másnak 160 EUR vagy annak megfelelő forint (Sberbank aznapi középárfolyamon).  

Azok a Birdland Golf&Country Club tagok, akik nem tagjai a MSGT-nek 150 EUR-t fizetnek, szintén a Sberbank aznapi 

középárfolyamán számolva forintban is lehetséges. 

A nevezési díj tartalmazza az induló csomagot a versenynapokon, a gyakorló nap és a versenynapok green fee-jét, 1 adag 

range labdát, a zárónapon egy meleg ételt, részvételt a gálavacsorán és zárónapi eredményhirdetésen.  

Fizetési határidő és a fizetés módja:   

2021. szeptember 09. (csütörtök) 18:00 a Magyar Senior Golfozók Társasága számlájára: 

 

HUF - 14100464-91329049- 01000002. 

EUR -  IBAN: HU34141004649132904801000003, 

Sberbank, 1052. Bp. Fehérhajó utca 5. 

Sberbank-Hungary, SWIFT kód: MAVOHUHB, 

Nevezés visszavonása: Ha a versenyző valamilyen oknál fogva nem tud részt venni a versenyen, úgy 
nevezését - a Magyar Golf Szövetség érvényes Versenyszabályzat 2.sz mellékletének megfelelően vonhatja 
vissza.  

Versenybizottság, Versenybírók: A versenybizottság összetétele: a rendező klub képviselője, MSGT egy képviselője, 
verseny igazgató, a versenyre kijelölt bírók.  Nevük a verseny napján a hirdetőtáblán lesz közzétéve.  

A Versenybizottság bármely módon tudomására jutott ügyet köteles kivizsgálni, és ezekkel kapcsolatos döntést 

meghozni. 

Elektromos autó: Az MSGT az MGSZ Versenyszabályzatának 5.sz. mellékletével összhangban engedélyezi az 

elektromos autó használatát.  

Caddie: a versenyzők alkalmazhatnak caddie-t, azonban egyszerre csak egy caddie engedélyezett. A caddie nem lehet 

profi játékos vagy oktató. 

 

Magyar Golf Szövetség                                                                                         Magyar Senior Golfozók Társasága                                                           


