
 

Versenykiírás 
Balaton Golf Kupa I.Balaton Golf Kupa I.Balaton Golf Kupa I.Balaton Golf Kupa I. 20 20 20 2011116666 

- nyílt verseny - 
- Royal Balaton Golf & Yacht Club - 

 
Időpont:   2012012012016666....    áprilisáprilisáprilisáprilis    30303030....        
Tee off:            9999.00.00.00.00 órától órától órától órától, , , , 3333 fős flight fős flight fős flight fős flight----okban, hendikep sorrendbenokban, hendikep sorrendbenokban, hendikep sorrendbenokban, hendikep sorrendben (a verseny  (a verseny  (a verseny  (a verseny         
            indításának időpontja és jellege a jelentkezők létindításának időpontja és jellege a jelentkezők létindításának időpontja és jellege a jelentkezők létindításának időpontja és jellege a jelentkezők létszámától függően számától függően számától függően számától függően     
            változhat!)változhat!)változhat!)változhat!)    
Nevezési határidő:  2012012012016666. . . . áprilisáprilisáprilisáprilis    29292929. 12 óráig. 12 óráig. 12 óráig. 12 óráig RBG&YC recepcióján RBG&YC recepcióján RBG&YC recepcióján RBG&YC recepcióján    
Helyszín:   Royal Balaton Golf & Yacht Club, BalatonudvariRoyal Balaton Golf & Yacht Club, BalatonudvariRoyal Balaton Golf & Yacht Club, BalatonudvariRoyal Balaton Golf & Yacht Club, Balatonudvari 
Versenyfeltételek: A golfverseny a St. Andrews Royal & Ancient Golf Club, a Magyar Golf Szövetség 
versenyszabályzata, valamint a Royal Balaton Golf & Yacht Club helyi szabályainak megfelelően kerül 
megrendezésre. . . .  
A verseny rendezője: Royal Balaton Golf & Yacht Club 
Versenybizottság: Sarlós Tibor, Lugosi Tamás 
Játék jogosultság: Klubtagok és amatőrök, Hcp 0 - 36 
Verseny formája: Stableford játék 18 szakaszon 
 
Díjazás: 
• Bruttó    1. helyezett Bruttó  
• Férfi0-36,0   1-3. helyezett Nettó    
• Női 0 – 36,0   1-3. helyezett Nettó   
• Junior 0 – 36,0   1-3. helyezett Nettó    
• Senior női  0 – 36,0  1-3. helyezett Nettó   
• Senior férfi 0 – 36   1-3. helyezett Nettó  
• Longest drive  
• Nearest to the pin   
 
Nevezési díj:  Balaton Golf és a magyar junior válogatott tagoknak   5.900,- HUF 
   Nem Balaton Golf tagoknak     19.900,- HUF 
   Junior nevezési díj      15.900,- HUF 
   Szenior nevezési díj      17.900,- HUF 
 
A nevezési díj tartalmazza: - a green fee-t a verseny napján,  
    - indulócsomagot, 

- az ünnepélyes díjátadón és a vacsorán való részvételt. 
 

Play-off:  A verseny abszolút bruttó győztese, bruttó stableford pontazonosság esetén hirtelen 
halállal kerül eldöntésre a bajnoki cím sorsa a 9-es szakaszon. Ha nincs döntés, akkor 
ismét ezt a szakaszt kell lejátszani mindaddig, amíg nincs döntés. Nettó ütésazonosság 
esetén az utolsó 9,6,3,2,1 szakasz nettó jobb eredménye dönt. 

Óvás:  Az utolsó játékos beérkezését (score-kártya leadását) követő 30 percen belül lehet óvni az 
óvási díj befizetésével, mely 20.000,- forint. Az óvási díj jogos óvás esetén visszafizetésre 
kerül, jogtalan óvás esetén a Versenybizottság rendelkezik az összeg felett. 

Startlista: A versenynapot megelőző napon 16 órától az MGSZ on-line oldalán, a Royal Balaton Golf & 
Yacht Club recepcióján 

 
Jelentkezés: Royal Balaton Golf & Yacht Club     
  +36 87 549 200 
  royal@balatongolf.hu 
  http://balatongolf.hu/rendezvenyek/versenynaptar/ 
 
(A versenybizottság a változtatás jogát fenntartja!) 


