
 
 

       
VERSENYKIÍRÁS 

     
 
Verseny neve: HUAWEI - Golfiesta Tour II. 
 
Versenyfeltételek: A verseny a Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, a Magyar Golf Szövetség 
versenyszabályzata, valamint a Forest Hills Golf Club helyi szabályainak megfelelően kerül 
megrendezésre. 
 
Verseny helyszíne: Forest Hills Golf Club 
 
Verseny időpontja: 2022.05.21. 10:00 
 
Verseny formája: egyéni stableford 18 szakaszon 
 
Versenyen résztvevők létszáma: 50 fő 
 
Versenyen, ha túljelentkezés történik: az első 50 nevező (nevezés kizárólag a Golfigoban 
elfogadott), Golfiesta klubtagok részesülnek előnyben, visszalépés esetén érkezési sorrendben 
(szintén Golfiesta klugtagok előnyben) a várólistáról. 
 
Verseny lebonyolítása: 44 fő vagy az alatti nevezése esetén shotgun indítás, 44 fő felett 
folyamatos indítás. 
 
Nevezési határidő: kizárólag a GOLFIGO-ban a versenyt megelőző nap 12.00 óráig Nevezést 
visszamondani a nevezési határidőig a jelentkezési csatornán lehet, Utána no show-nak minősül a 
lemondás vagy a versenytől való távolmaradás. A határidő utáni lemondást (ami már no show-nak 
minősül) a rendező klubnál lehet megtenni. 
 
Startlista összeállításának módja: 33 fő nevezőig 3 fős flightok, a 34. főtől kerülnek negyedik 
játékosok a flightokba. Egyéni igényeket a nevezéssel egy időben lehet bejelenteni, amit a 
versenybizottság saját belátása szerint figyelembe vehet. 
 
Résztvevők: Részvételre jogosult minden amatőr golfozó, aki tagja az MGSZ bármely tagszervezetének 
és rendelkezik az MGSZ által kibocsátott versenyengedéllyel (EGA-kártya), vagy külföldi szövetséghez 
tartozó golf klubnak tagja és az igazolt hendikepje megfelel a versenykiírásban megjelölt 
kategóriánkénti értékhatárnak. Igazolt hendikepnek tekintendő az is, ha a külföldi játékos az 
országának interneten keresztül ellenőrizhető hendikeprendszerében megtalálható hendikepjét 
feltölti a GOLFiGO-ba nevezésekor. 
 
Guest 
Ha az első bekezdés szerint nem beazonosítható a játékos HCP-je, akkor „guest” státuszú játékosnak 
minősül. A „guest” státuszú játékos a díjazásban nem részesülhet és az eredménye semmilyen 
kiértékelésben nem vehető figyelembe. 
 
Eredménykártya leadásának módja: Forest Hills Golf Club recepciója 
 
A versenyen caddie használata at MGSz szabályzatának megfelelően engedélyezett. 
 
46 nettó stableford pontnál magasabb (azaz 47 vagy a feletti) eredmény nem kerül díjazásra (kivéve 
12 és az alatti HCP indexű játékosok), de a hendikepváltozás végrehajtásra kerül. 
A vendég (guest) státuszú vagy jogosultság nélkül golfautóval induló játékos semmilyen díjat nem 
nyerhet. 



 
 
 
A versenyen golfautó használata megengedett. Elsőbbséget élveznek az MGSz golfautó használatára 
vonatkozó szabályok alapján jogosult játékosok a nevezés sorrendjében, ezt követően pedig bárki a 
nevezés sorrendjében. A versenyen legfeljebb 6 autót biztosít a szervező. 
 
Versenybizottság: Hideg Dániel, Csikós Gábor, Pintér Adrienn 
 
A verseny feltételeinek ismerete a játékos felelőssége. 
 
A Versenybizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet. 
 
Díjazás: 
 
Bruttó I. 
 
Nettó: 
Férfi kategória: I.,II.,III.,  
Női kategória: I.,II.,III., 
Szenior: I.,II.,III., 
Junior: I., II., III., 
Nincs kettős díjazás 
 
Különdíj: 
Nearest to the pin 
Nearest to the line 
 
Hcp módosító verseny! 
 
Azonos eredmény esetén az utolsó 36-18-9-6-3-1 szakaszok eredménye dönt. 
 
Nevezési díj: 
 
Forest Hills Golf Club tagoknak 9.000 Ft 

Golfiesta tagoknak 19.500 Ft 

Más golfklub tagjainak 22.000 Ft 

Forest Hills Golf Club junior 7.000 Ft 

Golfiesta és egyéb klub juniorjai 10.000 Ft 

Másodklubtagsággal rendelkező játékosaink 12.000 Ft 
 
 
A nevezési díj magában foglalja a greenfee-t, az indulócsomagot, díjakat, és a 2 fogásos 
ebédet. 
 
A Versenybizottság a változás jogát fenntartja. 
 
 
Hideg Dániel Klubigazgató 


