
 
 

Első Budapest Nyílt Golfbajnokság  
 

 
Versenyfeltételek: A golfverseny a St. Andrews Royal & Ancient Golf Club, a Magyar Golf Szövetség 

versenyszabályzata, valamint a Academy Golf Club, St. Lőrinc Golf Club, 
Budapest Highland Golf Club & Academy helyi szabályainak megfelelően kerül 
megrendezésre.  

A verseny fővédnöke: Kovács „KOKO” István, Olimpiai, Európa- és Világbajnok ökölvívó 
 
A verseny rendezői: Academy Golf Club, St. Lőrinc Golf Club, Budapest Highland Golf Club & 

Academy 
 
A verseny formája: Egyéni Stableford 2x9 szakaszon 3 fordulóban. 
 
Helyei és dátumok: 2011. július 3. vasárnap Academy Golf Club 9.00 órától 

2011. július 17. vasárnap St. Lőrinc Golf Club 9.00 órától 
2011. július 31. vasárnap Budapest Highland Golf Club & Academy 9.00 órától 

 
Résztvevők:  Játékra jogosult minden amatőr golfozó, akinek a klubja vagy másodklubja a 

Magyar Golf Szövetség tagja és golflétesítménye Budapest közigazgatási 
határain belül található. Ezen túlmenően minden MGSZ-nél regisztrált golfozó 
jelentkezhet Nyílt kategóriában az eseménysorozatra. 

 /Budapesti klubnak minősül: AGC; St. Lőrinc GC; BHGC; Petneházy GC/ 
 
Hcp limit: férfiak és hölgyek esetében egyaránt kHCP 45. 
 
Létszámkorlátozás:  88 fő. Létszámkorlát  felett várólistát vezet a szervező klub. Túljelentkezés 

esetén elsődlegesen a budapesti klubok tagjait hendikep sorrendben részesítjük 
előnyben. 

 
Versenybizottság: Lehoczky Gábor, Pethő Andrea, Révész Tamás, Likavcsán Ferenc 
 A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékosok felelőssége.  
 
Fordulónkénti díjazás:  Bruttó   1. (stableford) 
(Budapest kategóriában) Nettó Férfi A   1-3 (stableford) 
  Nettó Férfi B  1-3 (stableford) 
  Nettó Női  1-3 (stableford) 
  Nettó Senior férfi 1-3 (stableford) 
  Nettó Senior női 1-3 (stableford) 
  Nettó Fiú  1-3 (stableford) 
  Nettó Lány  1-3 (stableford) 
 
Fordulónkénti díjazás:  Bruttó   1. (stableford) 
(Nyílt kategóriában)  Nettó Férfi   1-3 (stableford) 
  Nettó Női   1-3 (stableford) 



 
Összetett díjazás:  Bruttó   1. (stableford) (Budapest Golfbajnoka) 
(Budapest kategóriában) Nettó Férfi A   1-3 (stableford) 
  Nettó Férfi B  1-3 (stableford) 
  Nettó Női  1-3 (stableford) 
  Nettó Senior férfi 1-3 (stableford) 
  Nettó Senior női 1-3 (stableford) 
  Nettó Fiú  1-3 (stableford) 
  Nettó Lány  1-3 (stableford) 
 
Összetett díjazás:  Bruttó   1. (stableford) (Budapest Nyílt Golfbajnoka) 
(Nyílt kategóriában)  Nettó Férfi   1-3 (stableford) 
  Nettó Női   1-3 (stableford) 

 
Összetett díjazás számítása: nettó kategóriában a játékos három fordulóban 
elért nettó pontjainak összege, bruttó kategóriában pedig a bruttó stableford 
pontjainak összege. 

 
Holtverseny: Fordulónként az egyéni kategóriában bruttó vagy nettó stableford 

eredményazonosság esetén az utolsó 9, 6, 3, 1 szakaszon elért eredmény dönt. 
Összetett eredmény holtversenye esetén az utolsó versenyen szerzett eredmény 
a mérvadó. Azonosság esetén a sorban második, majd első verseny jobb nettó 
eredménye számít. 

 
Kategóriák:  Budapest kategória 

bruttó   életkortól, nemtől és hendikeptől független 
férfi  19-55 év között  sárga elütő 

   női  19-50 év között  piros elütő 
   senior férfi 55 év felett  sárga elütő 
   senior női 50 év felett  piros elütő 
   junior fiú 12 éves korig  kék elütő 

18 éves korig  sárga elütő 
   junior lány 18 éves korig  piros elütő 
 
   Nyílt kategória 

bruttó   életkortól, nemtől és hendikeptől független 
   férfi  életkortól és hendikeptől független 
   női  életkortól és hendikeptől független 
 
Tee off: 9.00-tól 4 fős flight-okban. A játékosok shot gunnal indulnak, majd 18 szakaszt 

játszanak le úgy, hogy két alkalommal teljesítik a 9 pályaszakaszt. Az indítás a 
résztvevők számától függően két csoportban történhet délelőtt és délután. A 
startlista két nappal a versenynapok előtt 16.00-tól megtekinthető a Magyar 
Golf Szövetség On-line rendszerében és a rendező golfklub recepcióján. 

 
Jelentkezési határidő: versenynapok előtt 3 nappal déli 12 óráig. 
 
 Jelentkezni kizárólag a forduló rendező klubjának recepcióján, a mellékelt 

jelentkezési lap kitöltésével és leadásával lehetséges. Ennek hiányában a 
Versenybizottság visszautasíthatja a játékos jelentkezését. 

  



Startlista: Hendikep sorrend alapján kerül összeállításra a startlista. Rendezők fenntartják a 
jogot az indítás módjának megválasztására, a jelentkezők számának 
ismeretében. 

 
Caddiek: Hivatásos golfozó, PRO, pro-asszisztens oktató nem segíthet a játékosnak. 

Kísérők a játékosokat a játék megzavarása nélkül, 30 méteres távolságból 
követhetik, de a játékosokkal nem kommunikálhatnak. Szankció a szabály első 
megsértése esetén 2 büntető ütés azon a szakaszon, ahol a szabálysértés 
megtörtént. Második alkalommal a játékos kizárásra kerül. 

 
Elektromos autó:  elektromos autó használata még orvosi engedéllyel sem lehetséges, azonban a 

szervezők a játék tempójának növelése érdekében dönthetnek az autó átmeneti 
használata mellett. Ebben az esetben minden játékost azonos jogok illetik meg 
az autó használata tekintetében. 

 
Óvási határidő:  a verseny lezárását követő fél órán belül. 
 
Óvási díj:   20.000,- forint 
 
Eredményhirdetés: az utolsó játékos score-kártyájának leadását követő egy órán belül a klubházban. 
 
Összetett eredményhirdetés: az utolsó forduló napján 
 
Nevezési díjak:  Budapest kategória: 9.000 forint / forduló, mely a klub recepcióján fizetendő 
   22.000,- / 3 forduló, amennyiben a játékos befizeti az első fordulóban 
   Nyílt kategória: 12.000 forint / forduló, mely a klub recepcióján fizetendő 
   29.000,- / 3 forduló, amennyiben a játékos befizeti az első fordulóban 

mely tartalmazza: 
- gyakorló napon 50% kedvezmény és versenynapon a greenfee díját, 
- versenynapon az induló csomagot, 
- versenynapon a range feet és  1-1 kosár range labdát, 
- ünnepélyes díjátadáson és vacsorán való részvételt 

 
Kísérő díja:   4.900,- (mely tartalmazza a díjátadó ünnepségen és vacsorán való részvételt) 
 
Hendikep:   Minden versenyállomás hcp módosító. 
 
Távolságmérő használata egyik fordulóban sem lehetséges! 
 
A Versenybizottság fenntartja a változtatás jogát! 



 

 
I. BUDAPEST NYÍLT GOLFBAJNOKSÁG 

JELENTKEZÉSI LAP 
 
 
Golfozó neve: _________________________________________________ 
 
 
Anyaklubja: ___________________________________________________ 
 
 
Másodklubtag valamelyik budapesti klubban?  IGEN / NEM 
(a megfelelőválaszt kérjük bekarikázni!) 
 
 
Telefonszáma: _________________________________________________ 
 
 
E-mail címe: ___________________________________________________ 
 
 
Az első fordulóban be kívánom fizetni a három forduló nevezési díját:  IGEN / NEM 
(a megfelelő fordulót kérjük bekarikázni!) 
 
 
Forduló száma és helyszíne: 2011. július 03.  2011. július 17.  2011. július 31. 
    Academy GC  St. Lőrinc 2GC  Highland GC&A 

(a megfelelő fordulót kérjük bekarikázni!) 
 
 
Kategória:   BUDAPEST / NYÍLT 

(a megfelelő választ kérjük bekarikázni!) 
 
 
 
__________________    ________________________________ 
Helység, dátum       Golfozó aláírása 
 
 
Jelen jelentkezési lap kitöltésével és aláírásával igazolom, hogy részt kívánok venni az Első Budapest Nyílt 
Golfbajnokságon. A Versenyszabályzatot és a klubok helyi szabályait elfogadom és betartom. 
 
Jelentkezési lapját kérjük, küldje vissza: 
 
Academy Golf Club  n/a   recepcio@agc.hu 
Budapest Highland Golf Club +36 1 362 8021  recepcio@highlandgolf.hu 
St. Lőrinc Golf Club  faxszám  e-mail cím 


