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CITY PEARL GolfTour 2023. 

Pannonia Golf & Country Club – Máriavölgy, Alcsútdoboz  

   
 

 

Versenysorozat szervezője:   

A GOLFiGO csapata   

   

Versenysorozat ideje:   

2023. április 21. – november 3. (a Versenykiírásban kijelölt pénteki 

versenynapokon 13:00 órai kezdettel)  

   

Versenysorozat helyszíne:   

Pannonia Golf & Country Club   

8087 Alcsútdoboz, Máriavölgy   

   

Szabályok:   

A verseny az R&A szabályainak, az MGSZ Versenyszabályzatának, valamint a 

Pannonia Golf & Country Club a verseny ideje alatt érvényes helyi szabályainak 

megfelelően kerül megrendezésre.   

   

Résztvevők:   

Nevezésre jogosult bármely hazai amatőr golfozó, aki megfelel az MGSZ 

Versenyszabályzat 2. számú Melléklete (VSZM2) 1. pontjának, illetve bármely 

külföldön nyilvántartott amatőr golfozó, aki megfelel az MGSZ Versenyszabályzat 

2. számú Melléklete (VSZM2) 2. pontjának.   

   

A CityPearl GolfTour 2023. hivatalos versenynapjai:   

1. Április 21.   

2. Május 26.  

3. Június 9.   

4. Július 7.   

5. Augusztus 4.   

6. Szeptember 29. 

7. Október 6.  

8. November 3.  
A verseny valamennyi versenynapja péntek. A verseny 13:00 órától veszi kezdetét (ShotGun starttal).   

    

Versenyforma:   

Egyéni StrokePlay versenykörök (Maximált ütésszámmal: PARérték+5), 18 

szakaszon.    

   

Hendikep módosítás:   

A verseny hendikepmódosító.   
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Nevezés módja:   

A versenyre nevezni - kizárólag online módon - az MGSZ hivatalos sportügyviteli 

rendszerében, a GOLFiGO-ban lehet.    

   

Nevezési díj:   

Azon nevezők számára, akik rendelkeznek 2023-ra érvényes GOLFiGO Kártyával, a 

nevezési díj a következőképpen alakul: 

- A Pannonia GCC versenykedvezményre jogosult klubtagjai számára: 9 900 Ft   

- Valamennyi, egyéb játékos számára: 18 900 Ft   

 

Azon nevezők számára, akik NEM rendelkeznek 2023-ra érvényes GOLFiGO 

Kártyával, a nevezési díj a következőképpen alakul: 

- A Pannonia GCC versenykedvezményre jogosult klubtagjai számára: 14 900 Ft   

- Valamennyi, egyéb játékos számára: 24 900 Ft   

 
A nevezési díj összegét a verseny napján 12:30 óráig lehet megfizetni, a klubház recepciós pultjánál, 

vagy banki átutalással előre, a Máriavölgy Zrt. bankszámlájára: 10900028 – 00000007 - 61000239  

   

Nevezési díj tartalmazza:   

- GreenFee-t a versenynapon 

- 1 db DrivingRange zsetont  

- A megnyerhető, illetve kisorsolandó értékes díjakat   

- A verseny adminisztrációs költségét  

   

Nevezési és egyéb határidők:   

Nevezési határidő: A versenyt megelőző nap (csütörtök) 12:00 óráig.   

A nevezést visszavonni kizárólag online módon, a GOLFiGO rendszerben lehet, 

amelynek határideje („No Show” bejegyzés nélkül) a verseny nevezési határideje.   

   

Nevezési létszámlimit:   

Versenyenként legfeljebb 54 fő nevezését fogadja el a Szervező. Túljelentkezés 

esetén a nevezési sorrend dönt (lásd GOLFiGO nevezések).   
(A Szervező fenntartja magának a jogot, miszerint az 54 fős létszámlimiten felül, további legfeljebb 6 

fő részére szabadkártyás indulási lehetőséget biztosítson.) 

   

Hendikep-limit, Hendikep-korlátozás:   

A Hendikep-limit valamennyi játékos esetében: 36.0 WHCP Index. 
(Amennyiben az esetleges szabadkártyával induló játékosok WHCP Indexe meghaladná a limitet, az 

esetben ezen játékosok eredményei a 36.0 értékhez tartozó PHCP-vel kerülnek kiértékelésre.)    

A versenyben PRO státuszú játékosok is részt vehetnek, ezen játékosok eredményei 

nullás PHCP-vel kerülnek kiértékelésre.   

   

Startlista:   

A verseny startlistájának közzétételére a GOLFiGO rendszerben kerül sor, a 

versenyt megelőző napon (a publikálás tényéről valamennyi érintett játékos 

automatikus email értesítést kap a rendszerből).  
Illetve a startlista a verseny napján 12:45 perckor is kihirdetésre kerül a DrivingRange-en, ugyanitt 

kerülnek átadásra a flight-ok scrorekártyái is, az aznapi releváns információkkal.   

A versenyen legalább 2, de legfeljebb 3 fős flight-ok kerülnek kialakításra, amelyek ShotGun starttal 

indulnak a scorekártya átvételét követően haladéktalanul.    

A játékos az online nevezés leadásakor (és kizárólag csak akkor) a megjegyzés rovatban írásban 

feltüntetheti az esetleges flighttárs igényét, amelyet a Szervezők a Startlista kialakításakor a 

lehetőségek szerint igyekeznek figyelembe venni.   
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Elütők:   

Alapvetően az MGSZ Versenyszabályzatának 3. számú melléklete (VSZM3) szerint. 
Azonban a játékos az online nevezés leadásakor (és kizárólag csak akkor) a megjegyzés rovatban 

írásban feltüntetheti amennyiben adott versenynapon a „saját” elütőjénél „hátrébb” található 

elütőhelyről (pl. Senior Férfiak: „Kék” helyett „Sárga” elütő, vagy akár „Fehér”) kíván játszani (ez 

esetben természetesen a PHCP-je is ennek megfelelően alakul a versenynapon).   

   

Holtverseny   

Amennyiben holtverseny alakulna ki bármely versenyhelyezés esetében, úgy a 

fizikailag utolsó 9, 6, 3, 1 szakaszok jobb összesített eredménye dönt.  
Amennyiben ezek után is fennáll a holtverseny, úgy a Verseny Bizottság dönti el, hogy milyen további 

eljárást alkalmaz (pl. szétütés, pénzfeldobás, hendikep sorrend, a holtverseny engedélyezése, egyéb).   

   

Versenynapok Díjazása   

Az egyes versenynapok versenydíjai:   

- Bruttó (Maximált Stroke): I.   

- Nettó (Maximált Stroke-Hcp): I.-II.-III.   
A versenydíjak tekintetében a kettős díjazás NEM megengedett.   

   

Az egyes versenynapok különdíjai: 

- Legjobb Nettó Pannonia klubtag eredmény (Maximált Stroke-PHcp) 

- Legjobb Nettó Hölgyjátékos eredmény (Maximált Stroke-PHcp) 

- 4 x Nearest to the Pin a Par3 szakaszokon (3/8/11/17)   

- Citromdíj - Nettó leggyengébb eredmény (Maximált Stroke-PHcp)  
A versenydíjak vs. különdíjak tekintetében a kettős díjazás megengedett. 

   

A CityPearl GolfTour összesített díjazása:   

A versenysorozat 8 versenynapja közül az 5 legjobb eredmény kerül beszámításra 

az összesített sorrend tekintetében, mind a Bruttó mind a Nettó kategóriákban. 

- Bruttó (Maximált Stroke): I.   

- Nettó (Maximált Stroke-Hcp): I.-II.-III. 
Az összesített díjak tekintetében a kettős díjazás NEM megengedett.   

 

Összesített Különdíjak: 

- Nettó Legjobb Hölgyjátékos: I. 

- Nettó legjobb Pannonia Klubtag: I.    

- Nettó Citromdíj: I. 

 

A versenynapokon elért ütésszámok alapján az összesített kategóriában a 

következőképpen kerül sor a pontozásra: 

Összesített Bruttó díj:  

- PARértékkel megegyező ütésszám (Max. Stroke) 1 000 pont. 

- Minden PARérték alatti ütés 20 pont hozzáadást eredményez. 

- Minden PARérték feletti ütés 20 pont levonást eredményez. 

Összesített Nettó díjak: 

- PARértékkel megegyező ütésszám (Max. Stroke - Hcp) 1 000 pont. 

- Minden PARérték alatti ütés 20 pont hozzáadást eredményez 

(legfeljebb 1 200 pont erejéig) 

- Minden PARérték feletti ütés 20 pont levonást eredményez. 

   
Az egyes versenynapok végeredményei, illetve a versenysorozat aktuális összesített állása naprakészen 

megtekinthető a GOLFiGO rendszerben.   
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Játék tempója:   

Az MGSZ Versenyszabályzatának 4. számú melléklete (VSZM4) szerint. Azzal a 

kiegészítéssel, hogy amennyiben bármelyik játékos legkésőbb az adott versenynap 

18:00 óráig nem adja le az erre kijelölt helyen (Scoring Area) az aláírt 

scorekártyáját, a versenyt NR (No Return) bejegyzéssel zárja (eredménye a 

különdíjak tekintetében sem vehető figyelembe).  
Az eredményhirdetés minden versenynapon legkésőbb 18:10 perckor veszi kezdetét.   

   

Caddie:    

Caddie segítségének igénybevétele megengedett (az MGSZ Versenyszabályzatának 

10. pontja szerint).   

   

Távolságmérő használata:    

Távolságmérő használata engedélyezett, amennyiben csak távolság mérésére 

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

engedélyezett.   

   

Golfautó használata:    

Golfautó használata engedélyezett, megkötés nélkül bármely játékos számára.   

   

Eredménykártya leadása:    

Az eredménykártyát a játék befejezését követően haladéktalanul (de legfeljebb 

18:00 óráig) az erre kijelölt helyen (Scoring Area) a Játékos és a Jegyző által aláírva 

kell leadni.  
Amennyiben a játékos az eredménykártyát leadta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs 

lehetősége.    

   

Eredményhirdetés és sorsolás:    

A versenyállomásokon az eredményhirdetés minden versenynapon legkésőbb 

18:10 perckor veszi kezdetét. A Kupákon kívüli nyereménytárgyakat, illetve a 

kisorsolt nyereményeket csak az a nyertes veheti át, aki személyesen jelen van az 

eredményhirdetésen. 

 

Verseny Bizottság:   

Rózsa Dávid, Huszti György és az adott napi versenyállomás Versenybírója.    
(A pontos névsor a GOLFiGO rendszerben kerül megjelenítésre).   

   

Zárórendelkezések:   

- A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége.    

- A játékos a nevezésével automatikusan és egyértelműen elismeri, hogy 

megismerte a Versenykiírást, valamint hozzájárul, hogy a verseny 

eredménye, valamint a versenyen, illetve az eredményhirdetésen készült 

fénykép- és videófelvételek nyilvánosan megjelenjenek.   

- A Verseny Bizottság döntése végleges, amellyel szemben nincs mód 

fellebbezéssel élni.    

- A verseny szervezője, illetve a Verseny Bizottság fenntartja a változtatás 

lehetőségének jogát.   


