Versenyfeltételek
A verseny a R&A Golf Club of St. Andrews, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzata,
valamint a Golfclub Imperial Balaton helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.
A verseny rendezője:
Golfclub Imperial Balaton
Résztvevők:
A részvétel feltétele a pályaérettségi és amatőr jatékos státusz 54-es HCP-ig. Maximum
résztvevők száma 40 játékos.
Díjazás:
A kategóriák 3 versenyzőtől díjazhatóak. Amennyiben kevesebb jelentkező van a kategóriában
automatikusan a következő kategóriában lesz díjazva a játékos.
Startlista:
Versenynapot megelőző napon 12.00 óra után az MGSZ oldalán található Hungarian Golf
Network oldalán közzé tesszük és a klubházban kihelyezzük.
Részvételi díj:
A nevezési díj érkezéskor a golfklub recepcióján fizetendő készpénzben vagy kártyával.
Scorekártya leadása:
A score kártyát a játék befejeztét követően a lehető legrövidebb időn belül a recepciónál a
versenyző és a marker által aláírva kell leadni. Amennyiben a játékos a score kártyát leadta,
úgy módosításra, javításra a továbbiakban nincs lehetősége.
Golfkocsi használata:
Elektromos autó használata kizárólag a aMGSZ Versenyszabályzatában foglaltak szerint
lehetséges. Továbbá 70 év feletti szeniorok és tartós betegségétszakorvosi igazolással igazoló
versenyzők indulhatnak elektromos autóval, eredményük beszámít a versenybe. Bármely
résztvevő orvosi igazolás nélkül is indulhat elektromos autóval a versenyen, azonban
eredménye nem számít be a verseny eredményébe.
Jelentkezés és lemondás:
Személyesen a klubház recepciójában
Telefonon: 0036-83/346-031
E-mailben: clubhouse@golfclubimperial.hu
Figyelem a jelentkezés részvételre kötelez!
Lemondásra a jelentkezési határidőig van lehetőség. A későbbi visszamondás, illetve a
jelentkezés utáni meg nem jelenés esetén 5.000,- Forint Juniorprogram támogatási díj
befizetésére kötelezzük a jelentkezőt!
A változtatás jogát fenntartjuk!

Spielbedingungen
Gespielt wird nach den offiziellen Golfregeln des R&A Golf Club of St. Andrews, des
ungarischen Golfverbandes und den speziellen Platzregeln des Golfclub Imperial Balatons.
Veranstalter:
Golfclub Imperial Balaton
Teilnehmer:
Amateur Spieler mit max. 54 HCP. Maximum Teilnehmerzahl 40 Spieler.
Wertung:
Die Gruppen werden ab 3 Teilnehmer gewertet. Falls eine Gruppe weniger als 3 Teilnehmer
hat werden die Spieler automatisch in der oberen Kategorie gewertet.
Startliste:
Wird am Tag vor dem Turnier nach 12.00 Uhr auf der www.hungolf.hu Seite, am Hungarian
Golf Network System bekannt gegeben, und im Klubhaus ausgeschrieben.
Startgebühr:
Die Startgebühr ist am Turniertag beim ankommen in BAR oder mit Kreditkarte zu entrichten.
Scorekarte abgabe:
Die Scorekarte ist nach den Ende des Spieles so schnell wie möglich mit der Unterschrift des
Spielers und des Scorers an der Rezeption ab zu geben. Nach der Abgabe der Scorekarte ist
keine Veränderung oder Verbesserung auf der Karte durch zu führen.
Benutzung des Cars:
Benutzung des Elektrocars ist ausschließlich nach den Regeln des Ungarischen Golf
Verbandes möglich. Weiterhin dürfen Senioren über 70 und Spieler mit Facharzt Bestätigung
Ihrer chronischen Krankheit mit Elektrocar starten, so dass Ihr Ergebnis anerkannt wird. Jeder
darf mit Elektrocar starten, aber das Ergebnis wird nicht bewertet.
Anmeldung und Abmeldung:
Persönlich im Klubhaus an der Rezeption
Telefonisch:0036-83/ 346-031
Per e-mail: clubhouse@golfclubimperial.hu
Die Anmeldung verpflichtet zur Teilnahme!
Absagen nehmen wir bis zum Nennschluss entgegen! Im Falle von späterer Absage oder bei
nicht Erscheinen am Turnier verpflichten wir den Spieler zur Einzahlung von 5.000,- HUF als
Unterstützung unseres Junior Programmes.
Wir halten uns das Recht für Veränderungen vor!

Participation
Played according to the official rules of the R & A Golf Club of St. Andrews, the Hungarian
Golf Federation and the special local rules of Golf Club Imperial Balaton.
Organizer:
Golf club Imperial Balaton
Participants:
Amateur players with max. 54 HCP.
Start list:
Announced on the day before the tournament after 12:00 clock in the clubhouse.
Starting fee:
Registration fee to be paid in cash or with Credit card at the golf reception desk.
Scoring:
Scorecards to be turned in immediately after the tournament at the reception desk signed by
player and marker. Once scorecard is turned in no further changes corrections are allowed.
Golf cart:
Golf cars can be solely used according to the rules of Hungarian Golf Federation.
Further seniors and handicapped players with valid doctors proof may is golf cars. Any other
player using golf car may start at the tournament, however their scores will not count as
official results.
Registration and Cancellations:
Personally in the clubhouse
By telephon:0036-83/346 - 031
Email: clubhouse@golfclubimperial.hu
Registration in time is a must to participate!
We accept cancellations until the registration deadline. Please note, that in case of late
cancellation or not appearing at the tournament, we require the player to pay 5.000, - HUF
penalty fee to support our junior program.
We reserve the right to change!

