
 

 
 
 

 

V. MAGYAR ÉS NEMZETKÖZI MID-AM GOLFBAJNOKSÁG 
2017. szeptember 15-17. 

  
A verseny rendezője: A Magyar Golf Szövetség, a Magyar Mid-Amatőr Golf Egyesület valamint a Zala 
Springs Golf Resort, (Zalacsány) 
  
Szabályok: A verseny az R&A Rules Limited szabályai, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzata, 
valamint a Zala Springs Golf Resort, (Zalacsány) a verseny idejére érvényes helyi szabályainak 
megfelelően kerül megrendezésre. 
  
A verseny ideje:  2017. szeptember 15-17 (péntek-vasárnap, 3 versenynap) 
A verseny helyszíne:  Zala Springs Golf Resort, (Zalacsány) 
Versenyforma:   Stroke play 54 (3x18) lyukon 
Nevezési határidő:  2017. szeptember 13. szerda 16:00 óra 
Nevezési díj:  45.000 / fő 
MMAGE tagok részére: 45.000 / fő (de a 2017 évi befizetett MMAGE tagdíj beszámításra kerül) 
  
A nevezési díjat az MMAGE Magyar Mid-Amatőr Golf Sportegyesület OTP Bank Rt. 11702067-

20003043 számú számlájára vagy a helyszínen lehet megfizetni. 

 A nevezési díj tartalmazza: 
- a versenyszervezési- és nevezési díjat; 
- a green fee-t a versenyt megelőző napon (gyakorló nap) és a versenynapokon (4 green fee); 
- snack csomagot 3 alkalommal; 
- a szombat esti grillvacsora részvételi díját 
- vasárnapi ebéd díját 
  
Nevezés módja: Nevezni a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével a kiírás napjától lehet! 
A kitöltött és aláírt lapokat elektronikus formában (faxon vagy e-mail-ben) is el lehet juttatni a 
info@zalasprings.hu +36204034960 részére a megadott határidőig. 
  
Speciális szállásajánlatainkat ide kattintva tekintheti meg. 
 
Résztvevők: Nemtől függetlenül a játékra jogosult minden magyar és külföldi amatőr golfozó, aki a 
verseny első napjáig vagy napján betölti a 30. életévét (születési dátum: 1987. szeptember 15-én vagy 
azt megelőzően), valamint akinek klubja tagja a Magyar Golf Szövetségnek vagy saját nemzeti 
szövetségének és rendelkezik érvényes szövetségi kártyával vagy nemzeti szövetségének hendikep 
igazolásával. Felső életkorhatár nincs. 
  
A résztvevők száma a meghirdetett két kategóriában összesen maximum 120 fő. Túljelentkezés esetén 
a 120 legalacsonyabb hendikepű játékos nevezését fogadja el a Versenybizottság, függetlenül a játékos 
nemzetiségétől és a nevezés leadásának időpontjától. 
 
CUT: A Bajnokság során csak abban az esetben kerül sor CUT-ra, amennyiben a teljes nevezői 
létszám meghaladja a 100 főt. Ebben az esetben Férfi kategóriában a 36 szakasz után az első 65, illetve 
az 65.-kel azonos bruttó eredményt elérő játékos, női kategóriában pedig az első 15, illetve a 15.-kel 
azonos bruttó eredményt elérő játékos kerülhet az utolsó játéknapi döntőbe. Amennyiben női 
kategóriában nem indul összesen 15 versenyző, úgy a kvóta beszámításra kerül a Férfi kategóriában. 
 

http://midamateurgolfhungar.wix.com/midamgolf#!helyi-szablyok/crsh
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Szabadkártyát kap: A Versenybizottság fenntartja a jogot 4 szabad kártya, azaz indulási jog kiadására. 
  
HCP limit magyar állampolgár esetén: 24.0 (EHCP), de 28.0 hendikepig várólistára lehet jelentkezni. 
HCP limit külföldi állampolgár esetén: 18.0 (EHCP), de 24.0 hendikepig várólistára lehet jelentkezni. 
Amennyiben nem telik meg a nevezési keret, úgy hendikep sorrend szerint kerülnek feltöltésre a 
nevezési listák a várólistáról. A versenyen csak azok a játékosok indulhatnak, akiknek hendikepje az 
MGSZ-nél ellenőrizhető. Külföldi klubtagok esetén HCP igazolás szükséges. 
 
Versenybizottság: Damian MacPherson, Zilahy Csaba, Révész Tamás 
Versenybíró: Jakobi András 
  
A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége.  
A Versenybizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet. 
  
Díjazás: 
A Magyar Mid-Am Golfbajnokságon a Versenybizottság Férfi és Női kategóriában az alábbi díjakat adja 
ki: 
bruttó   I-III. helyezett (Férfi) 
bruttó   I. helyezett (Női) 
nettó     I-VI. helyezett (Férfi) 
nettó     I-III. helyezett (Női)  
 
Bruttó kiértékelés: 
a három játéknap összesített bruttó ütésszáma alapján 
  
Nettó kiértékelés: 
a játékosok három napi nettó stableford eredményének összesítése alapján az első hat helyezett 
  
A Magyar Mid-Am Golfbajnokság díjait bármely magyar állampolgárságú résztvevő elnyerheti. 
  
A Nemzetközi Mid-Am Golfbajnokságon a Versenybizottság vegyes (férfi, női) kategóriában alábbi 
díjakat adja ki: 
 
Bruttó   I-III. helyezett (Vegyes) 
  
Bruttó kiértékelés: 
a három játéknap összesített bruttó ütésszáma alapján 
  
A Nemzetközi Mid-Am Golfbajnokság díjait bármely résztvevő elnyerheti. 
  
Az indítás a résztvevők számától függően az 1-es és szükség esetén a 10-es tee-ről történik. A 
startlistáról információt a klub recepciója ad szeptember 14-én 12:00 órától (tel.: +36-20-403-4960), 
valamint megtekinthető a http://mgsz.dbsys.hu/eagle/index.php weboldalon is. 
 
Az indítási sorrend az első játéknapon egzakt hendikep szerint növekvő, a másodikon az előző napi 
eredmény szerint növekvő, a harmadik napon az első és második napi összesített eredmény szerint 
csökkenő. Az azonos nemű játékosok a hendikepektől függően lehetőség szerint azonos csoportokban 
kerülnek beosztásra (férfi ill. női). 
  
 

http://midamateurgolfhungar.wix.com/midamgolf#!kr/c37j


 

 
 
 
 
Holtverseny: Holtverseny esetén az első hely sorsát szétütés (Play off) dönti el a Versenybizottság által 
kijelölt pályaszakaszokon szakaszonkénti kiértékelésben. A további helyezéseket azonos eredmény 
esetén az utolsó 36, 18, 9, 6, 3, 1 szakaszok eredménye dönti el. További azonosság esetén 
számítógépes sorsolás dönt a helyezési sorrendről. 
  
Játék tempója: Az MGSZ Versenyszabályzatának 17-es pontja alapján. Ide kattintva érhető el. 
  
Score-kártya leadása: A score-kártyát a játék befejezését követően a lehető legrövidebb időn belül az 
erre kijelölt helyen (scoring area) a versenyző és markere által aláírva kell leadni. Amennyiben a játékos 
a score-kártyát leadta és a kijelölt helyet elhagyta, úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs 
lehetősége. 
  
Óvási díj és határidő: Óvás a verseny befejezetté nyilvánítását követő egy órán belül írásban nyújtandó 
be. 
Óvási díj: 20.000,- Ft. 
  
Eredményhirdetés: 2017. szeptember 17. napján az összes score-kártya beérkezését és feldolgozását 
követően. 
  
A verseny programja: 
Gyakorlónap: 
2017. szeptember 14. csütörtök 
Telefonos tee-time foglalás szükséges (tel.: +36204034960)  
A gyakorlónap igénybevételéhez a nevezési díjat a gyakorlást megelőzően kell megfizetni. 
  
Versenynapok: 
1. versenynap 2017. szeptember 15. péntek + Borkóstoló 
2. versenynap 2017. szeptember 16. szombat + 19 órától grillvacsora 
3. versenynap 2017. szeptember 17. vasárnap + Ebéd + Eredményhirdetés 
  
Segítők (Caddie-k): Az MGSZ Versenyszabályzata értelmében Profik (hivatásos golfozók illetve oktatók) 
amatőr játékosoknak a versenyen nem segíthetnek. A szabály megszegése 2 büntető ütést von maga 
után minden egyes szakaszon, melyen fennállt a szabálysértés. 
  
Golfautó használata: Elektromos autó használata kizárólag a Magyar Golf Szövetség 
Versenyszabályzatában foglaltak szerint lehetséges azzal, hogy 55 éves kor felett használható golfautó, 
orvosi igazolás előzetes bemutatása esetén. Szuper szenior játékosok 70 éves kor felett korlátozás 
nélkül használhatnak elektromos autót a játék során. 
  
A Versenybizottság a változtatás jogát fenntartja. 
 

Versenykiírás 
 

Nevezés Szállásajánlat 

   
 

http://hungolf.hu/dokumentum/versenyszabalyzat/
http://midamateurgolfhungar.wix.com/midamgolf#!pace-of-play/c14m2

