
 
 

IX. Magyar Mid-Am Országos Golfbajnokság 
a MidAm Golf Tour 3. állomása 

az MGSZ Országos MidAm ranglistaversenye 
 

A verseny rendezője: A Magyar Golf Szövetség, és a Magyar Mid-Amatőr Golf Egyesület 

Szabályok: A bajnokság az R&A Rules Limited szabályai, a Magyar Golf Szövetség Verseny-
szabályzata, és Ranglista kiírása, a Mid-Am Golf Tour 2021 és Országos Ranglista kiírása, 
valamint a Birdland Golf & Country Club helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre. 

Résztvevők: Nemtől függetlenül a játékra jogosult minden magyar állampolgárságú és külföldi 
amatőr golfozó, aki a verseny napjáig betölti a 30. életévét (születési dátum: 1991. július 9. 
vagy azt megelőzően), valamint akinek klubja tagja a Magyar Golf Szövetségnek vagy egy 
nemzeti szövetségnek és rendelkezik érvényes versenyengedély kártyával (ún. EGA kártyával) 
vagy nemzeti szövetségének hendikep igazolásával. Felső életkorhatár nincs. 

A verseny ideje:  2021. július 9-11 (péntek-vasárnap, 3 versenynap) 

A verseny helyszíne:  Birdland Golf & Country Club, Bükfürdő 

Versenyforma:  Stroke play 54 (3x18) lyukon 

Nevezési határidő:  2021. július 7. (szerda) déli 12:00 

Nevezési díj:   54.000,- forint / versenyző 

2021 évi aktív MidAm tagsággal rendelkező játékosok 5.000,- 
forint kedvezményben részesülnek 

A nevezési díjat az MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf 
Sportegyesület OTP Bank NyRt. 11702067-20003043 számú 
számlájára vagy a helyszínen lehet megfizetni legkésőbb 2021. 
július 8-án délután 4 óráig. 

A nevezési díj tartalmazza: 

- a versenyen való részvétel jogát; 
- a green fee-ket a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a 
versenynapokon; 
- snack csomagot a 3 versenynapon; 
- a pénteki The Box Donuts Táncparty-n való részvételt 
- a szombati büfévacsora részvételi díját; 
- vasárnapi ebéd díját 
 



Nevezés módja:  nevezni elektronikusan, a GOLFiGO oldalán lehetséges 

MidAm Golf Tour pontok:    a MidAm Golf Tour 2021 kiírása szerint. 

Szállás:  a Bajnokság hivatalos szállása a Greenfield Hotel Golf & SPA. 
Szállást ide kattintva lehet foglalni. Promóciós kód: MIDAMGB 

Elütők, Kategóriák, Díjazás[1] 

HCPI  játékforma  díjazottak elütő 
Bruttó Urak  32-ig  bruttó stroke  1-3.  ffi standard [2] 
Nettó Urak A        mezőny 50%-a [3] stroke-HCP  1-3.  ffi standard 
Nettó Urak B        mezőny 50%-a [3] stroke-HCP  1-3.  ffi standard 
Bruttó Hölgyek 32-ig  bruttó stroke  1-3.  női standard [2] 
Nettó Hölgyek  32-ig  stroke-HCP  1-3.  női standard [2] 
 
A Magyar Mid-Am Országos Golfbajnokság díjait bármely magyar állampolgárságú résztvevő 
elnyerheti. Kettős díjazás (bruttó / nettó kategóriában) nem lehetséges. 
 
2020 év Magyar Bajnoka:      Magyar Krisztián 
2020 év Magyar Bajnoknője: Kocsis Réka 

Nettó kategóriákban az első két nap összesített nettó ütésszámai alapján kerül sor a 
végeredmény meghatározására. 

Bruttó kategóriákban a három nap összesített bruttó ütésszámai alapján kerül sor a 
végeredmény meghatározására. 

A résztvevők száma a meghirdetett két kategóriában összesen maximum 144 fő. 
Túljelentkezés esetén a Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület tagjai előnyt élveznek a 
mezőny 50%-a erejéig, ha ez a keret nem telik fel akkor a 144 legalacsonyabb hendikepű 
játékos nevezését fogadja el a Versenybizottság, függetlenül a nevezés leadásának 
időpontjától, de a mezőny 1/3-a erejéig a hölgyek élveznek előnyt nevezés során. A 
Versenybizottság fenntartja a jelentkezési határidő változtatásának jogát. 

CUT:   Férfi mezőny 70%-a, de legfeljebb az első két játékkör alapján számított összetett 
eredmények alapján növekvő sorrendbe állított lista legfeljebb első 60 játékosa 
(együttállásokat is beleértve). Továbbá a női mezőny 70%-a, de legfeljebb az első két játékkör 
alapján számított összetett eredmények szerint növekvő sorrendbe állított lista legfeljebb első 
12 játékosa (együttállásokat is beleértve). Amennyiben az így kialakult mezőny nem éri el a 72 
főt, úgy a bruttó férfi listáról kerül feltöltésre a vasárnapi döntő mezőnye. Együttállásban lévő 
játékosok vagy mindannyian bekerülnek, vagy egyikük sem kerül be a döntőbe, amennyiben 
így a döntőnapi játékos létszám meghaladná a 72 főt. 

Hendikep limit: 

magyar állampolgár esetén férfiaknál: 22.0 HCPI 
magyar állampolgár esetén nőknél: 26.0 HCPI 
 



Várólista: 
90 fős nevezői létszámig bezárólag férfiaknál és hölgyeknél: 32.0 HCPI 
110 fős nevezői létszámig bezárólag férfiaknál és hölgyeknél: 30.0 HCPI 
130 fős nevezői létszámig bezárólag férfiaknál és hölgyeknél: 28.0 HCPI 
130 fős nevezői létszám felett: 26.0 HCPI 
 
Amennyiben nem telik meg a 144 fős nevezési keret, úgy a várólistákról HCPI növekvő 
sorrendje szerint kerülnek feltöltésre a nevezési listák. 
 
Versenybizottság: Révész Tamás (elnök), Papp Erzsébet (klubmenedzser), Jakobi András 
(vezető bíró), Cservák László (golfbíró) 
 
Versenybírók: Jakobi András (vezető versenybíró), Cservák László, Révész Tamás 
 
A bajnokság indítása: 
 
84 fős létszámig 2 elütőről, 84-104 fő között 1 elütőről, míg 104 fő felett két elütőről, szükség 
szerint kategóriánként délelőtti és délutáni indítással, HCPI szerint növekvő sorrendben, illetve 
szükség szerint kategóriánként délelőtti-délutáni sorrendben a Magyar Golf Szövetség 
hatályos Versenyszabályzata alapján. 
 
Az indítási sorrend az első játékkörön HCPI szerint növekvő, a második játékkörön az első 
játékkör bruttó eredményei alapján növekvő, a harmadik játékkörön az első és második 
játékkör összesített bruttó eredménye szerint csökkenő sorrendben. Az azonos nemű 
játékosok a hendikepektől függően lehetőség szerint azonos csoportokban kerülnek 
beosztásra (férfi ill. női). Egy csoportban (flightban) lehetőség szerint 3 játékos játszik. A 
szabadkártyával rendelkező játékos(ok) az első játékkörben a hendikepje / hendikepjük szerint 
kerül(nek) a startlistában besorolásra, míg az utolsó játékkörön (ha eredmény(ük) alapján 
indulhat(nak)) a Versenybizottság döntése szerint az összetett eredmények +8 ütésen kívüli 
bármelyik flightba besorolásra kerülhet(nek). 
 
A startlistáról információt a klub recepciója ad 2021. július 8. napján 16:00 órától (tel.: 06-94-
801-660), valamint megtekinthető az GOLFiGO honlapján is. 
 
Golfautó használata: 
 
A Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának a Golfautó használatára vonatkozó 
mellékletének d) pontja szerint minden olyan szenior korú játékos, aki tartós (minimum hat 
(6) hónapig tartó) betegségét, szakorvosi igazolással alátámasztotta és az MGSZ golfautó 
használatára jogosult játékosok listáján szerepel, használhat golfautót. Fentieken túlmenően 
minden 70. életévét betöltött golfozó jogosult külön igazolás nélkül golfautó használatra. 
 
Fenti kategóriákon kívül eső játékosnak gyalogosan kell teljesíteniük a Bajnokságot. 
 
Eredménykártya leadása: 
 
Az eredménykártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az erre 
kijelölt helyen (scoring area) a versenyző és jegyzője által aláírva kell leadni. Amennyiben a 



játékos az eredménykártyát leadta és a kijelölt helyet elhagyta, úgy módosításra, javításra a 
továbbiakban nincs lehetősége. 
Eredményhirdetés: 
 
Nettó kategóriákban a második nap estéjén kerül sor eredményhirdetésre, míg bruttó 
kategóriákban az utolsó játéknapon az összes eredménykártya beérkezését és feldolgozását 
követő legkésőbb 30 percen belül. 
 
Fentiekben nem szabályozott kérdésekben a MidAm Golf Tour 2021 kiírása az irányadó! 
 
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A Versenybizottság 
döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet. A Versenybizottság a változtatás jogát 
fenntartja. 
 
A verseny programja: 
csütörtök 
8:00-tól gyakorlónapi tee off 
16:00-kor Startlista publikálása 
Telefonos tee-time foglalás szükséges (tel.: +36 94 801 600 vagy 06 30 622 6933) 
A gyakorlónap igénybevételéhez a nevezési díjat a gyakorlást megelőzően kell megfizetni. 
 
péntek (1. versenynap) 
9:00 tee off 
17:30 2. napi startlista 
21:00 The Box Dunuts Táncparty a klubházban 
 
szombat (2. versenynap) 
8:00 tee off 
18:00 CUT bejelentés 
18:00 3. napi startlista 
18:00 Vacsora és Ünnepélyes díjátadó a szálloda Golfside Lounge termében (nettó férfi és 
női kategóriákban) 
 
vasárnap (3. versenynap) 
8:00 tee off 2 elütőről 
12:30 Grillebéd a klubházban 
14:30 Eredményhirdetés 
 
Fenti programokon való részvétel díját a nevezési díj tartalmazza. 
 
Figyelemfelhívás! 
 
Minden játékosnak saját felelőssége a saját és mások egészségi állapotára ügyelni, és kizárólag 
saját felelősségére nevez be és vesz részt a bajnokságon, amit a nevezési díj megfizetésével 
elismer. 
 



A Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület nem vállal felelősséget semmilyen bekövetkező 
eseményért, okozott kárért, legyen az anyagi, egészségügyi vagy erkölcsi, mely a fenti 
szabályok be nem tartása következtében keletkezett. 
 
 
Jó játékot kíván a Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület! 
 
[1] Az egyes kategóriákban legalább 10 résztvevő esetén. Ez alatti létszám esetén 1. helyezettet hirdet MMAGE 
 
[2] Férfi: fehér elütő, női: piros elütő 
 
[3] A hendikep szerint növekvő sorba rendezett mezőny második fele (50%-a). Páratlan számú játékos esetén 
50%-1 versenyző 
 
 


