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MAGYAR GOLF SZÖVETSÉG 
 

VERSENYSZABÁLYZAT 
 
 
Az R&A „A Golf Szabályai” előírásai és a Magyar Golf Szövetség (MGSZ) Versenyszabályzata kötelező 
érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint a ranglista és hendikep-
módosító klubversenyekre. Kivétel az MGSZ által meghirdetett és megrendezett Junior Tour 
versenysorozatot, amelyre külön Junior Tour Versenyszabályzat vonatkozik. A hendikep-módosító 
klubversenyek esetén a 4.a., 5., 7., 8., 15., 20., 22. pontokban a Versenybizottság döntése alapján el 
lehet térni a szabályzatban leírtaktól.  
 
Ezen versenyeket az EGA Handicap rendszere és az MGSZ erre vonatkozó szabályozása, továbbá a 
jelen Versenyszabályzat szerint kell megrendezni. 
 
Az MGSZ ide vonatkozó szabályzatai minden klub vezetése és Versenybizottsága, valamint rajtuk 
keresztül minden klubtagjuk számára elérhető. 
 
A Versenyszabályzatban foglaltak ajánlásként tekintendők az egyéb klubversenyekre. A 
klubversenyek versenykiírásában kell meghatározni, hogy a Versenyszabályzat feltételei (vagy csak 
egyes feltételei) kötelező érvényűek, alkalmazandók és érvényesek-e az adott klubversenyre. 
 
1. Versenykiírás 
 
Az adott verseny kiírását a verseny előtt legalább 1 héttel közzé kell tenni. Minden verseny kiírása 
tartalmazza legalább az alábbiakat: 
 
A verseny helyszíne 
A verseny pontos időpontja (nap és kezdet) 
Versenyforma 
Startlista összeállításának módja (HCP sorrend, ki határozza meg stb.) 
A Versenybizottság összetétele 
Versenybíró(k) – ha vannak 
Golfkocsi használatra vonatkozó engedélyezés feltételei 
Elektronikus kommunikációs eszközök: távolságmérők használata (ajánlott, engedélyezés esetén a 
Helyi Szabályokban kötelező feltüntetni.) 
Elütők és kategóriák 
Holtverseny eldöntésének szabályai 
Score-kártya leadásának helye és módja 
 
2. Versenybizottság, versenybírók 
 
A Versenybizottság tagjait a Magyar Golf Szövetség nevezi ki a szövetségi versenyekre és a verseny 
szervezője a klubversenyekre. Tagjai közé lehetőség szerint a versenynek otthont adó klub kellő 
szakértelemmel rendelkező tagját és/vagy alkalmazottját hívja meg. A Versenybizottság a teljes 
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verseny lebonyolításáért felelős, kivizsgálja a verseny során fellépő vitás kérdéseket, és azokról 
döntéseket hoz.  
 
A Versenybizottság versenybírókat nevezhet ki, akik a verseny során felmerülő vitás esetekben A 
Golf Szabályai szerint járnak el és hoznak döntést. Csak a Magyar Golf Szövetség Bíró Bizottságának 
nyilvántartásában aktív státusszal rendelkező vagy a Magyar Golf Szövetségtől származó engedéllyel 
rendelkező golfbírót lehet kinevezni. 
A versenybírók döntése a játékosok számára végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. Azokban 
a kérdésekben, amelyekben a Versenybizottság jogosult dönteni, a Versenybizottság döntése 
végleges, a döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. (Lásd 34-2. és 34-3. Szabályok ill. vonatkozó 
Döntések.) 
 
A Versenybizottság fenntartja a jogot a verseny vagy egy-egy versenynap törlésére, a verseny 
lerövidítésére, a versenykiírás megváltoztatására. Stroke play (beleértve Stableford) verseny 
szakaszainak számának csökkentésére illetve a verseny, ill. versenykör törlésére vonatkozó 
szabályozást a 33-1/2 és a 33-2d/1 döntések tartalmazzák.  
 
3. Részvételre jogosultak 
 
Részvételre jogosult minden amatőr golfozó (a Magyar Bajnokságon a magyar állampolgárságúak, 
illetve lásd az adott versenykiírást), aki tagja az MGSZ bármely klubjának és a Magyar Golf 
Szövetségnél klubja regisztrálta vagy tagja külföldi szövetséghez tartozó golfklubnak, illetve igazolt 
EGA Hendikepje (HCP) a versenykiírásban megjelölt értékhatárnak megfelelő.  
 
Minden játékos köteles saját klubjának színeiben versenyezni. Év közbeni klubváltás esetén a játékos 
köteles a Magyar Golf Szövetség Igazolási és átigazolási szabályzatában leírtaknak megfelelően 
eljárni. Idegen klub csapatában vagy nevében versenyző játékos eredményét semmisnek kell 
tekinteni. 
 
4. Nevezések, nevezési határidő 
a. Nevezni csak a versenykiírásban meghatározott módon lehetséges. 

 
b. Nevezéseket csak írásos formában lehet elfogadni, melyet a versenykiírás mellékleteként csatolt 

űrlap vagy azzal azonos tartalmú egyéb írásos formátum kitöltésével és a versenykiíráson 
szereplő címre történő elküldéssel lehet teljesíteni. Elektronikus úton (email) történő 
jelentkezés esetén a jelentkezési határidőig a levélnek a megadott címre be kell érkeznie. A 
játékos felelőssége meggyőződni arról, hogy jelentkezése időben beérkezett-e a jelentkezési 
címre. A jelentkezési adatlapon feltétlenül szerepelni kell a versenyző elérhetőségének 
(telefonszám vagy email cím). Hiányosan kitöltött nevezési lap esetén a Versenybizottság saját 
belátása szerint dönthet a nevezés elfogadásáról. Korábbi versenyről való távolmaradás 
bejelentkezés ellenére, a score-kártya le nem adása, a verseny feladása okán a Versenybizottság 
hozhat olyan döntést, hogy nem fogadja el a nevezést. A versenyre történő nevezés egyben a 
verseny feltételeinek elfogadását jelenti és feltételezi a versenykiírás ismeretét. 
 

c. A Magyar Golf Szövetség által szervezett szövetségi versenyekre nevezni csak a Magyar Golf 
Szövetség honlapján, online felületen keresztül lehetséges. A Versenykiírás részletesen kell, 
hogy tartalmazza a nevezés pontos menetét.  
 

d. Nevezést csak a versenykiírásban meghatározott nevezési határidőig lehet leadni. 
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5. Nevezési díj 
 
A nevezési díj a jelentkezés időpontjában esedékes és legkésőbb a verseny megkezdése előtt 
fizetendő. A nevezési díjakról a versenykiírás rendelkezik.  
 
6. A versenyzők létszámának korlátozása, várakozó lista 
 
Ha a versenyre több nevezés érkezik, mint a versenykiírásban meghatározott maximális létszám, 
akkor a magasabb HCP-pel rendelkezők jelentkezését elutasítja a Versenybizottság. Azonos HCP-pel 
rendelkező versenyzők esetén sorsolás dönt a kiesésről. A sorsolás során figyelembe kell venni a 
résztvevők számát az egyes kiírt kategóriákban. A kiesettek közül a legjobb HCP-pel rendelkező, 
versenykiírásban meghatározott számú versenyző várakozó listára kerül, ahonnan az elfogadott 
versenyzők visszalépése vagy a versenyzők létszámának kibővítése esetén HCP sorrendben 
bekerülhetnek a startlistára. Ezek a versenyzők a startidő előtt legkésőbb 12 órával értesítést kapnak 
a Versenybizottságtól. 
 
7. Csoportok összeállítása 
 
A játékos csoportok (flightok) összeállításánál a HCP sorrend a mérvadó. Több klubból induló 
versenyzők esetén az azonos klubból indulókat lehetőség szerint különböző csoportokba javasolt 
osztani. A startlista összeállításánál kerülni kell a kívánságra történő csoportbeosztásokat. Az azonos 
kategóriákban induló játékosokat a hendikepektől függően lehetőség szerint azonos csoportokba 
kell osztani. Ha az indulók száma nem engedi meg tisztán azonos kategóriában indulók egy 
csoportba sorolását, akkor úgy kell a csoportbeosztást összeállítani, hogy legalább három, 
kényszerhelyzetben minimum kettő játékos egy csoporton belül azonos kategóriában induló legyen.  
 
8. Visszalépés a nevezéstől 
 
a. A korábban benevezett játékosok és csapatok a hivatalos nevezési határidőig lemondhatják 

nevezésüket a versenykiírásban megjelölt nevezési címen. Ez esetben a nevezési díjat nem kell 
megfizetniük. Azon játékosok, akik a verseny nevezési határideje után, de a startlista 
megjelenése előtt mondják le részvételüket, a nevezési díj felét kötelesek befizetni a 
rendezőknek. Azok a játékosok, akik a startlista nyilvánosságra hozatala után jelzik, vagy 
egyáltalán nem jelzik távolmaradásukat a versenytől, kötelesek a teljes nevezési díjat megfizetni 
és a versenyt rendezők jogosultak a versenyzőt a következő két versenyről eltiltani. 
 

b. Szövetségi versenyek esetében a korábban benevezett és a nevezési díjat befizetett játékosok 
és csapatok a hivatalos nevezési határidőig lemondhatják nevezésüket a versenykiírásban 
megjelölt módon, Magyar Golf Szövetség honlapján, online felületen keresztül. Ez esetben a 
nevezési díjat – a banki költségek levonása után – 100 %-ban visszakapják (egy héten belül banki 
átutalással a megadott bankszámla számra). Azon játékosok, akik a verseny nevezési határideje 
után, de a startlista nyilvánosságra hozatala előtt mondják le részvételüket, a befizetett nevezési 
díj felét kapják vissza (egy héten belül banki átutalással a megadott bankszámla számra). Azok a 
játékosok, akik a startlista nyilvánosságra hozatala után jelzik, vagy egyáltalán nem jelzik 
távolmaradásukat a versenytől, nem jogosultak nevezési díj visszafizetésre. A rendező ezen  
játékosokat jogosult a következő két szövetségi versenyről eltiltani. 
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9. Hendikep (HCP) módosítás 
 
Minden versenyen elért eredmény hatással van a játékos hendikepjének alakulására, ha a verseny 
feltételei kielégítik az érvényes EGA Hendikep Szabályzat feltételeit. 
 
10. Hendikep (HCP) limit 
 
HCP limit szempontjából a nevezési határidő pillanatában érvényes EGA HCP a mérvadó. A 
Versenybizottság jogosult a játékos HCP-jének ellenőrzésére, és ha a nevezési határidő napján a 
korábban bejelentkezett játékos HCP-je a versenynevezés HCP határánál magasabb, jogosult a 
játékost a nevezési listáról törölni. 
 
Érvényes HCP igazolás nélkül a játékos nem vehet részt a versenyeken. 
 
Match play esetén, ha egy játékos magasabb hendikepet ad meg, ami befolyásolja az adott vagy 
kapott ütések számát, a játékost ki kell zárni (6-2a szabály). 
 
Stroke play hendikep verseny esetén a játékos mielőtt leadja score-kártyáját a Versenybizottságnak, 
köteles meggyőződni arról, hogy az érvényes hendikepje (EGA hcp) fel van-e tüntetve a score-
kártyán. Ha a leadott score-kártyáról hiányzik a hendikep, vagy a valósnál magasabb hendikep van 
feltüntetve, és az a kapott ütések számát befolyásolja, a versenyzőt ki kell zárni (6-2b szabály). Ha a 
versenyző a valósnál alacsonyabb hendikeppel indul, és ez által a valós hendikepjének megfelelő 
startidőtől eltérő időpontra kerül a startlistára, ranglista versenyen nem kaphat ranglista pontot. 
 
11. Törölve 
 
12. Szabályok, Helyi Szabályok 
 
A versenyeken az R&A Rules Limited (R&A) golfszabályai szerint (mely az MGSZ hivatalos 
szabálykönyve, beleértve az Amatőr Státusz Szabályait) a Versenyszabályzat (ill. Conditions of the 
Competition) valamint a Versenybizottság által meghatározott Helyi Szabályok szerint kell játszani.  
 
A versenyen érvényes Helyi Szabályokat előzőleg az MGSZ Bíró Bizottságával kell engedélyeztetni és 
indokolt esetben a Versenybizottság módosíthatja azt. 

 
Általános büntetés bármely Helyi Szabály megsértéséért: 
Match Play: szakaszvesztés 
Stroke Play: 2 ütés 

 
 
13. A labda (5-1. szabály, Megjegyzés) 
 
Olyan labdával kell játszani, amely a R&A által kiadott Szabályos Golflabdák Listáján („List of 
Conforming Golf Balls”) szerepel. A lista a www.randa.org címen megtekinthető. 
  

Büntetés a szabály megsértéséért: kizárás a versenyből 
 
 
 

http://www.randa.org/
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14. Golfütők (4-1.a. Szabály, Megjegyzés) 
 
Olyan driverrel kell játszani, amely a R&A által kiadott Szabályos Driverek Listáján („List of 
Conforming Driver Heads”) szerepel. A lista a www.randa.org címen megtekinthető. Az 
engedélyezett ütőket tartalmazó, R&A által folyamatosan aktualizált lista a www.randa.org 
internetes oldalon megtekinthető. 
 
 Büntetés a szabály megsértéséért: kizárás a versenyből 
 
15. Elütők 
 
Nyílt (Open) Bajnokságokon lehetőség szerint a hátulsó elütőkről kell a versenyt meghirdetni és 
megrendezni. (Férfiak fehér, nők fekete/kék.) A senior bajnokságokon más elütőkről is rendezhető 
verseny. 
A junior kategóriában induló játékosok korosztály szerinti elütőkről ütnek el. A korosztályok a 
következők:  
Gyermek kategória: 11 éves korig (adott év január 1-jéig nem töltötte be a 12. életévet): 

Fiúk:    Férfi közeli (kék) elütő 
Lányok:  Női közeli (narancs), ennek hiányában női közép (piros) elütő 

 
Serdülő kategória: 12-15 éves korig (adott év január 1-jéig betöltötte a 12. életévet, de nem töltötte 
be a 16. életévet) 

Fiúk:   Férfi közép (sárga) elütő 
Lányok:  Női közép (piros) elütő 

 
Junior kategória: 16-17 éves korig (adott év január 1-ig betöltötte a 16. életévet, de nem töltötte be 
a 18. életévet)  

Fiúk:   Férfi közép (sárga) elütő 
Lányok:  Női közép (piros) elütő 

 
Bármely versenyen, egy kategóriában versenyző játékosoknak ugyanarról az elütő helyről kell 
játszaniuk, kivéve a junior kategóriában induló játékosok. 
 
16. Törölve 
17. A játék tempója (Pace of Play Condition; játék indokolatlan késleltetése; lassú játék) 
 
a. Előírt játékidő: 

A Versenybizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt 
játékidőt állapít meg, továbbá az előírt körhöz megszabott játékidőt. Ezen információkat a 
verseny megkezdése előtt elérhetővé teszi a játékosok számára. 
 
Előírt idő hiányában az alábbi szintidők az irányadóak hármas flight-okra, normál pálya- és 
időjárási viszonyokra nézve: 

  
 Par 3-as szakaszok: 10-13 perc 
 Par 4-es szakaszok: 14-16 perc 
 Par 5-ös szakaszok: 17-19 perc 
 9 szakasz:  2:00 - 2:15 között 
18 szakasz:  4:00 - 4:30 között 

http://www.randa.org/
http://www.randa.org/
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Pozícióból kiesett csoport meghatározása: 
Az első csoport és egy beiktatott startidő szünet (starter’s gap) utáni bármely csoport kiesett a 
pozíciójából, ha a kör során bármikor a csoport összesített játékideje (a lejátszott szakaszokra 
vonatkozóan) meghaladja a befejezett szakaszok lejátszására fordítható előírt időt. Bármely 
ilyen csoport utáni flight kiesett a pozíciójából, ha több mint a startidő különbözetével van 
lemaradva és játékideje meghaladja az addigi szakaszok lejátszására fordítható előírt időt.  

b. Eljárás pozícióból kiesett csoport esetén: 
 
1. Amennyiben a csoport játékidejét döntés szerint mérni kell, úgy a bíró minden játékost 

egyénileg mér, illetve a csoport minden játékosát tájékoztatja, hogy kiestek a pozíciójukból 
és méri a játékidejüket. 
 

2. Az egy ütésre rendelkezésre álló idő 40 másodperc. További 10 másodperc áll rendelkezésére 
annak a játékosnak a csoportban, aki 

- elsőként egy par hármas szakaszon üt *; 
- elsőként üt közelítő ütést (greenre) *;  
- elsőként chip-el a greenre ill. puttol 

* Amennyiben az elsőként ütő játékos felkészülése során a távolságmérésre is szükség van, 
az illető játékos további 10 másodpercet (összesen 60 mp) kap az ütését elvégezni. 

 
Az időmérés akkor kezdődik, amikor a játékosnak megfelelő idő állt rendelkezésére, hogy 
elérje a labdáját, ő következik játékra és zavartalanul üthet. 
 
A greenen az időmérés akkor kezdődik, amikor a játékosnak megfelelő idő állt rendelkezésre, 
hogy felemelje, megtisztítsa és visszahelyezze a labdáját, kijavítsa a labdanyomokat és 
elmozdítsa a laza természetes anyagokat a putt-vonalán. 
 
A labda mögött és/vagy a lyuk mögött a putt-vonal megszemlélésére, felmérésére fordított 
idő beleszámít az ütésre fordítható időbe. 

 
3. Amikor a csoport visszakerül a pozíciójába, az időmérést felfüggesztik és a játékosokat 

tájékoztatják erről. 
 

Megjegyzés: Egyes esetekben a teljes csoport, ill. minden egyes játékos helyett csak egy vagy 
több játékost is lehet mérni. 

 
Büntetés a szabály megsértéséért, a felkészülési idő túllépéséért: 

 
   
Match Play: 1. eset: hivatalos figyelmeztetés, illetve a bíró felhívja a figyelmet, hogy a következő 
esetben a játékos büntetést szenved el. 

2. eset: szakaszvesztés 
3. eset: szakaszvesztés  
4. eset: kizárás a versenyből 

     
Stroke Play: 1. eset: hivatalos figyelmeztetés, illetve a bíró felhívja a figyelmet,  

hogy a következő esetben a játékos büntetést szenved el 
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    2. eset: 1 ütés büntetés 
    3. eset: további 2 ütés büntetés 
    4. eset: kizárás a versenyből 
 

Stableford:  1. eset: hivatalos figyelmeztetés, illetve a bíró felhívja a figyelmet,  
hogy a következő esetben a játékos büntetést szenved el 

2. eset: 1 pont levonás a kör összpontszámából  
3. eset: további 2 pont levonás a kör összpontszámából  
4. eset: kizárás a versenyből 

 
c. Eljárás pozícióból ugyanazon kör során ismételten kiesett csoport esetén: 

 
Amennyiben egy csoport többször is kiesik pozíciójából egy kör során, minden esetben a fenti 
eljárást kell alkalmazni. A szabálytalan felkészülési idők és a büntetők ugyanazon kör során 
halmozódnak a kör befejezéséig. A játékos nem kap második büntetőt, ha másodszor is túllépi a 
felkészülési idejét, mielőtt a korábbi felkészülési idő túllépéséről tájékoztatták volna.  

 
d. Eljárás lassú játékos esetén: 

 
Amennyiben a csoport ugyan nincs kiesve a pozíciójából, de a csoport valamely játékosa 
játékával jelentősen lassítja a csoportot, illetve csoport többi tagjának játékát ez zavaróan 
befolyásolja, úgy a játékos játékával kapcsolatos elvárás a fenti 17.b. pontban szerepel, illetve az 
ott leírt eljárás és büntetések alkalmazandók.  

 
e. Stableford versenyeknél a labdát javasolt felvenni, ha az adott szakaszon már nem szerezhet 

pontot a játékos. Amennyiben a játékos mégis befejezi a szakaszt és ezzel késlelteti a játékot (pl. 
a csoport pozícióból ki van esve), úgy megsérti a játék tempójára vonatkozó szabályt.   
 

Büntetés a szabály megsértéséért: 
 

1. eset: hivatalos figyelmeztetés, illetve a bíró felhívja a figyelmet,  
hogy a következő esetben a játékos büntetést szenved el 

2. eset: 1 pont levonás a kör összpontszámából  
3. eset: további 2 pont levonás a kör összpontszámából  
4. eset: kizárás a versenyből 

 
f. A Golf Szabályai alapján a játék indokolatlan késleltetéséért kapott büntető ütéseket ahhoz a 

szakaszhoz kell számítani, amelyen a szabálysértés megkezdődött. Ha az indokolatlan késleltetés 
két szakasz között történt, akkor a büntetés a következő szakaszra érvényes (6-7). 

 
 
18. A játék megszakítása veszélyhelyzet miatt (Megjegyzés a 6-8. b. szabályhoz) 
 
Ha a Versenybizottság a versenyt veszély (veszélyes időjárás, villámlás) miatt haladéktalanul 
megszakítja, akkor a játékosok, akik éppen két szakasz között tartózkodnak, nem kezdhetik meg a 
következő szakaszon a játékot mindaddig, míg a Versenybizottság a verseny folytatását nem 
engedélyezi. A játékszakaszon játszó játékosoknak a játékot a késedelem nélkül meg kell szakítaniuk. 
Azt a játékost, aki a játékot nem szakítja meg késedelem nélkül, ki kell zárni a versenyből (kivéve, ha 
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33-7. szabály szerint ez a büntetés elkerülhető), és nem folytathatja a játékot mindaddig, míg erre a 
Versenybizottság engedélyt nem ad. 
 

A játék haladéktalan megszakításának jelzése: folyamatos hosszú szirénahang. 
A játék normál, a 6-8. b. szabály szerinti megszakításának jelzése: három egymást követő 
rövid szirénahang többször ismételve. 
A játék folytatásának engedélyező hangjelzése: két egymást követő rövid szirénahang 
többször ismételve. 

 
19. Törölve 
 
20. Segítők (Caddie-k) 
 
Egy adott versenyen junior kategóriában induló játékosnak nem lehet caddie-je. Kivéve azon junior 
játékosokat, akik az adott év január 1-ig még nem töltötték be a 12. életévüket. 
Prok (hivatásos golfozók illetve oktatók) amatőr játékosoknak versenyen nem segíthetnek.  
  
Büntetés a szabály megsértéséért: 
Match play – Annak a szakasznak a megjátszása után, ahol a szabálysértést felfedezték, az 

eredményből minden szakasz után, amelynél szabálysértés történt, egy szakaszt le kell vonni – de 

körönként maximum két szakasz lehet a büntetés. 

Stroke play – minden olyan szakasznál, ahol szabálysértés történt, két ütés jár, de körönként 

maximum négy ütés (az első két szabálytalannak ítélt szakasz mindegyikénél két ütés).  

Match play vagy stroke play – Amikor a szabályszegés két szakasz között történik, a büntetés a 

következő szakaszra vonatkozik.  

Stableford-versenyek – lásd a 32-1b szabály 1. megjegyzését.  

 

Az a játékos, aki megsértette a fenti szabályt, a szabályszegés észlelésének pillanatában 

gondoskodjon arról, hogy az előírt kör hátralévő részében megfeleljen ennek a feltételnek, különben 

kizárják a játékból. 

 
 
21. Elektronikus kommunikációs eszközök, távolságmérők 
 
Az elektronikus kommunikációs eszközök és a távolságmérők használatára a Golf Szabályaiban 
rögzítettek vonatkoznak (14-3 szabály, 14-3/16 és 14-3/0.5 döntések). 
 
 Büntetés a szabály megsértéséért:   
Match play: szakaszvesztés 
Stroke play: két ütés büntetés 
Ismétlődő szabálysértés esetén: kizárás 
Az MGSZ a saját szervezésű versenyein az EGA 2012. decemberi sajtóközleményével összhangban 
engedélyezi a távolságmérők használatát és ezt a 14-3. szabálynak megfelelően a Helyi Szabályok 
között is szerepelteti.  
 
A ranglistaversenyek Versenybizottságai is szerepeltessék a Helyi Szabályok között a távolságmérők 
használatának engedélyezését. (Ennek hiányában a versenyen távolságmérő használata az általános 
ajánlás mellett még mindig tilos és a 14-3 szabály megsértését jelenti). 
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Amennyiben egy klubverseny Versenybizottsága engedélyezni kívánja a távolságmérő használatát, 
úgy azt a Helyi Szabályokban teheti meg. (Ennek hiányában a versenyen távolságmérő használata az 
általános ajánlás mellett még mindig tilos a 14-3 szabály megsértését jelenti). 
 
Amennyiben a klubok valamely klubversenyen nem kívánják engedélyezni a távolságmérő eszközök 
használatát, és az engedélyezést a Helyi Szabályokban sem szerepeltetik, úgy azt javasolt 
egyértelműen jelezni a versenykiírásban. 
 
A távolságmérő eszközökre vonatkozó Helyi Szabály minta a Golf Szabályai I. Függelék, I.A rész 7. 
pontjában található. 
 
 
22. Golfkocsi használat 
 
a. Amennyiben az adott verseny versenykiírása másképpen nem rendelkezik, a játékosnak a 

versenypálya teljes szakaszát gyalogosan kell megtennie, kivéve, ha a 
Versenybizottság/versenybírók a játék meggyorsítása érdekében, rövid időre, illetve 
meghatározott szakaszra kifejezetten megengedik a golfkocsi használatát. 

 
 Büntetés a szabály megsértéséért: 
 

Match play – Annak a szakasznak a megjátszása után, ahol a szabálysértést felfedezték, az 

eredményből minden szakasz után, amelynél szabálysértés történt, egy szakaszt le kell vonni – de 

körönként maximum két szakasz lehet a büntetés. 

Stroke play – minden olyan szakasznál, ahol szabálysértés történt, két ütés büntetés jár, de 

körönként maximum négy ütés (az első két szabálytalannak ítélt szakasz mindegyikénél két ütés).  

Match play vagy stroke play – Amikor a szabályszegés két szakasz között történik, a büntetés a 

következő szakaszra vonatkozik. 

Stableford-versenyek – lásd a 32-1b szabály 1. megjegyzését.  

 

Bármely jogosultan szállítóeszköz használatát a szabályszegés észlelésekor azonnal be kell szüntetni, 

máskülönben a játékost kizárják.  

 
 
b. A golfkocsi használatra vonatkozó engedélyezés feltételeit minden verseny aktuális 

versenykiírása kell, hogy tartalmazza. 
 

c. Amennyiben a versenyen a golfkocsi használata nem engedélyezett, úgy ez a tiltás a játékos 
caddie-jére is vonatkozik (6-4/2.5 és 33-1/9.5 Döntések). 

 
23. Dopping 
 
A MGSZ hatályos Dopping-szabályzatának betartása minden versenyzőre kötelező érvényű. 
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24. Sportszerűtlen viselkedés 
 
Ha egy versenyző vagy caddie-je durván sportszerűtlenül viselkedik, a Versenybizottság kizárhatja a 
játékost az adott versenyből és Fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 
 
Durván sportszerűtlen viselkedés, ha a játékos a golfsportban tradicionális és mindenki által elismert 
viselkedési szabályok ellen vét (pl. a szabályok szándékos megsértése, lemondás nélküli 
távolmaradás, az etikett szándékos megszegése, versenyeredménnyel való manipulálás, trágár 
beszéd, illetlen viselkedés stb.). 
 
A játékosok kötelesek az MGSZ által kiadott Etikai Kódex szerint viselkedni. Az etikai vétségek esetén 
az Etikai Kódexben leírt eljárás követendő.  
 
 
 
25. Rendelkezések csapatversenyekre 
 
a. Oktatás, tanácsadás (8-2.b. szabály megjegyzése) 
 
Csapatversenyeken a 8-1. szabályhoz képest csak a megnevezett csapatkapitány illetve a caddie 
adhat tanácsot a versenyző(k)nek. A csapatkapitány, ha maga is játszik a versenyen, akkor a saját 
játékideje alatt csak a partnerének adhat tanácsot. 
 
  Büntetés a szabály megsértéséért: 
   Match Play:  Szakaszvesztés 
   Stroke Play:  2 ütés 
 
A kapitány személyét, aki csak amatőr lehet, a verseny kezdete előtt ismertetni kell a 
Versenybizottsággal.  
   

Büntetés a szabály megsértéséért: 
A csapat kizárása a fordulóról. Match Play esetén a csapat minden tagja a fordulót 
elveszti. 

 
b. Elektronikus kommunikációs eszközök, golfkocsi használata 
 
Elektronikus kommunikációs eszközök használatára a Golf Szabályaiban rögzítettek vonatkoznak 
(Lásd 14-3/16. döntés). 
 
Golf kocsi használata (vezetése, vagy azzal történő utazás) úgy a csapatkapitányoknak, mint a 
játékosoknak tilos, kivéve azon eseteket, amikor a Versenybizottság/versenybírók a játék 
meggyorsítása érdekében azt rövid időre engedélyezik. 
 
c. A versenykiírás feltételeinek megsértése 
 
- A csapatösszeállítás kritériumainak, 
- A csapatösszeállítás leadási határidejének, 
- A jelentkezés módjának megsértése esetén a büntetés: 
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Match Play:  A csapat kizárása az adott fordulóból, az eredmény „nulla” nyert 
match-ként lesz jegyezve. 

Stroke Play:  A csapat kizárása az adott fordulóból 
 
26. Törölve  
 
27. Eredmények, azonos eredmények 
 
Ha egy versenykiírás másként nem rendelkezik, a következő szabály szerint kell eljárni: 
 
Stroke Play:  
a. Valamely bajnokság 1. helyezettjét azonos eredmények esetén egy lyukról-lyukra történő 

szétütés (play-off) dönti el, a Versenybizottság által meghatározott szakaszokon. A szakaszokat, 
illetve azok sorrendjét is a Versenybizottság határozza meg. 
Ha több mint két azonos eredményt elért játékos között szétütés dönt, akkor a szétütés 
eredménye csak az első hely sorsát dönti el, a további helyezések az eredeti kiírás szerint 
alakulnak. 

b. A további helyezettek azonos eredménye esetén az utolsó 36 (72 lyukas verseny esetén), majd 
az utolsó 18, utolsó 9, utolsó 6, utolsó 3, utolsó 1 lyuk eredménye dönt, ebben a sorrendben. 
Amennyiben a versenyt eltérő elütőkről indítják (1.-10. tee ill. shotgun), akkor a pálya utolsó 
szakaszai számítanak, nem az adott játékos utolsóként lejátszott szakaszai. 

c. Nettó kiértékelésű versenyeken az első hely kivételével a Hendikep szerint is el lehet dönteni a 
holtversenyt. 

 
Match Play: 
Döntetlen eredmény esetén a játékot az első olyan szakaszig kell játszani, ahol az egyik játékos nyer, 
kivéve, ha a versenykiírás másképp nem rendelkezik. 
 
Hendikep versenynél döntetlen esetében a hendikepek figyelembevételével történő rájátszás 
ajánlott. 
 
A holtverseny eldöntésének módjáról a versenykiírásban rendelkezni kell. 
 
 
HCP módosító versenyeken az eredményeket, függetlenül a verseny formájától, Stableford nettó 
pontokban is nyilvánosságra kell hozni és az interneten is elérhetővé kell tenni. 
 
28. A verseny befejezése (34-1. szabály) 
 
Stroke Play és Match Play döntők a hivatalos eredmény kihirdetésével fejeződnek be. Egyéb páros 
Match Play versenyek a két játékos eredményeinek a Versenybizottságnál történő leadásával 
fejeződnek be. 
 
29. Törölve 
 
30. Díjak 
 
a. A Magyar Golf Szövetség az általa meghirdetett bajnokságokra vándordíjakat és egyéb díjakat 

adhat ki. A vándordíjakat nem lehet örökre birtokolni. A díjat abban a klubban kell őrizni, amely 
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klub játékosa vagy csapata elnyerte. A klub köteles a nyertes nevét az eredetivel megegyező 
módon a díjra felvésetni, köteles továbbá a díj épségét megvédeni, a díjat karbantartani és 
megtisztított állapotban a következő verseny kezdete előtt legalább két héttel a Szövetséghez 
visszajuttatni. 
 

b. Egyéni versenyeken 46 nettó Stableford pontnál jobb (azaz 47 vagy a feletti) eredmény nem 
kerül díjazásra (kivéve az 1. és 2. hendikep kategóriában játszó játékosok esetén), de a 
hendikepváltozás végrehajtásra kerül. Stroke play versenyen is a hcp módosításhoz egyébként 
kötelezően kiszámítandó Stableford pontot kell figyelembe venni. 
Amennyiben nem ranglista, hanem klubversenyen a klub a 46 Stableford pontnál jobb 
eredményeket is díjazni kívánja, úgy azt az adott Versenykiírásban (jelen Versenyszabályzat fenti 
bevezetőjének 3. bekezdése szerint) ezt külön fel kell tüntetnie. 
 

c. Többnapos versenyek esetén a játékosok hendikepje csak a verseny lezárását követően utólag, 
de naponként, illetve körönként módosul. 
 

d. Versenysorozatok illetve többnapos versenyek esetén, ha a játékos valamely fordulóban, vagy 
valamely versenynapon 46 Stableford pontnál többet (tehát 47 vagy a felett) eredményt játszik, 
akkor az adott kör, illetve forduló ténylegesen megjátszott eredménye számítandó be a 
végeredménybe. Versenysorozat esetén a játékos az adott forduló díjazásában nem vehet részt, 
az elért helyezése azonban a sorozat összesítésbe beszámít. A hendikep minden esetben a 
ténylegesen megjátszott eredmény szerint módosul. 
 

e. A játékosok és a HCP nyilvántartó klubok ill. anyaklubok felelőssége, hogy a játékosok reális, 
karbantartott hendikeppel induljanak a versenyeken. Amennyiben valamely játékos nem a 
képességének megfelelő lehető legjobb eredmény elérésére törekszik, azaz az eredményét 
szándékosan lerontja akár a fenti szabály kikerülése érdekében, úgy a játékos az EGA Handicap 
System Alapvető Elvei ellenében játszik és a Versenybizottságnak sportszerűtlen játék miatt 
eljárást kell indítania és jeleznie az anyaklubja hendikep bizottságának és az MGSZ-nek az esetet. 

 
31. Kizárás a versenyből 
 

Ha valamely játékos súlyos etikett vétség miatt kerül kizárásra, úgy az eredménylistán neve 
mellett DS-t kell szerepeltetni. DS bejegyzés esetén a Versenybizottságnak jegyzőkönyvet kell 
felvennie az esetről és azt egy héten belül el kell juttatni a Magyar Golf Szövetséghez. 
 

32. Általános büntetés 
 

A Versenyszabályzat bármely pontjának megszegéséért járó büntetés Match Playben a szakasz 
elvesztése, stroke play-ben két ütés, kivéve, amikor másképp van előírva. 

 
Jelen Versenyszabályzatot a Magyar Golf Szövetség a 2007. május 2-án tartott elnökségi ülésén 
elfogadta, majd 2007. november 26-i, 2009. május 5-i, 2010. április 8-i, 2011. február 22-i, 2012. 
február 24-i, 2013. március 19-i illetve 2013. május 2-i, 2014. március 5-i, 2014. december 8-i , 2015. 
április 9-ei, 2016. január 28-i ülésén módosította. Érvényes 2016. január 29-től. 
 
Budapest, 2016. január 28. 

 
Magyar Golf Szövetség 
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Elnöksége 
2013. március 19-i változások: 
1. pont: Távolságmérő használatára vonatkozó információ megjelenítése a versenykiírásban és a Helyi 
Szabályokban. 
2. pont: Versenynap, ill. kör lerövidítésére, törlésére vonatkozó szabályozás megjelenítése. 
6. pont: Várakozó lista pontosítása. 
7. pont: Az azonos klubból indulókat javasolt, de nem kötelező külön csoportokba osztani. 
11. pont: Törölve a gyakorlónapra vonatkozó pont, azt a versenykiírások tartalmazzák. 
14. pont: Golfütők, Szabályos Driverek követelménye tisztázva. 
16. pont: Törölve, a startidőre vonatkozó pont a 2012-es Golf Szabályai változása miatt felesleges. 
17. pont: Pontosítva és átírva az R&A Pace of Play Condition-nek megfelelően. 
19. pont: Törölve, az éppen lejátszott greenen történő puttolás tiltását megszüntetjük. (A játék indokolatlan 
késleltetésére vonatkozó szabály és a játék sebességére vonatkozó szabályozásban ugyanakkor érvényes 
(ld. 6-7. Szabály)!) 
20. pont: A junior kategóriában induló játékosok caddie használatának tiltása, törölve. 
21. pont: Amennyiben a versenyt a játékosnak gyalogosan kell teljesítenie, úgy az a caddie-re is érvényes 
amint a Golf Szabályai kimondják. A korábbi szabálytalan engedményt megszüntettük. 
22. pont: Távolságmérők engedélyezésére vonatkozó kötelező versenyadminisztráció leírása. Golfkocsi 
használat pontosítása. 
26. pont: Törölve, a score kártya leadásáról a 6-6.b. szabály egyértelműen beszél. 
27. pont: Az utolsó szakaszok értelmezésének pontosítása. Eredmények elérhetővé tétele az interneten, fax 
vagy email küldése nincs előírva. 
29. pont: Törölve, egy óvást illetve bejelentést a Versenybizottságnak kötelessége kivizsgálni. 
30.d. pont: Stableford érték a CBA után értendő. 
Általában: Egyéb kisebb értelmezési, szövegezési pontosítások. 
 
2013. május 2-i változás: 
2. pont: Match Play verseny esetén a versenybírók minden játékoshoz való kijelölése törölve. 
 
2014. március 5-i változás 
20.pont: Segítők. Az adott versenyen junior kategóriában induló játékosnak nem lehet caddie-je. 
24.pont: Sportszerűtlen viselkedés. Ha egy versenyző vagy caddie-je durván sportszerűtlenül viselkedik, a 
Versenybizottság kizárhatja a játékos az adott versenyből és Fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 
 
2014. december 8-i változások 
15.pont: Bármely versenyen, egy kategóriában versenyző játékosoknak ugyanarról az elütő helyről kell 
játszaniuk, kivéve a junior kategóriában induló játékosok. 
20.pont:Egy adott versenyen junior kategóriában induló játékosnak nem lehet caddie-je. Kivéve azon junior 
játékosok akik az adott év január 1-ig még nem töltötték be a 12. életévüket. 
 
2015. április 9-i változások 
4. pont:a.) Nevezni csak a versenykiírásban meghatározott módon lehetséges. c.) A Magyar Golf Szövetség 
által szervezett szövetségi versenyekre nevezni csak a Magyar Golf Szövetség honlapján, online felületen 
keresztül lehetséges. A Versenykiírás részletesen kell, hogy tartalmazza a nevezés pontos menetét. 
8. pont: ha valaki a nevezési határidőig mondja vissza, akkor 100%-ban, ha a nevezési határidő után, de a 
startlista nyilvánosságra hozatala előtt mondja le, akkor 50% nevezési díj jár vissza, vagy kell befizetni. Ha 
valaki a startlista nyilvánosságra hozatala után mondja le, akkor nem jár vissza semmi ill. 100% -ot ki kell 
fizetni. 
 
2016.január 28-i változások 
20. Segítők (Caddie-k) Büntetés a szabály megsértéséért: kizárás 
Match play – Annak a szakasznak a megjátszása után, ahol a szabálysértést felfedezték, az eredményből 
minden szakasz után, amelynél szabálysértés történt, egy szakaszt le kell vonni – de körönként maximum két 
szakasz lehet a büntetés. 
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Stroke play – minden olyan szakasznál, ahol szabálysértés történt, két ütés jár, de körönként maximum négy 
ütés (az első két szabálytalannak ítélt szakasz mindegyikénél két ütés).  
Match play vagy stroke play – Amikor a szabályszegés két szakasz között történik, a büntetés a következő 
szakaszra vonatkozik. Stableford-versenyek – lásd a 32-1b szabály 1. megjegyzését.  
Az a játékos, aki megsértette a fenti szabályt, a szabályszegés észlelésének pillanatában gondoskodjon arról, 
hogy az előírt kör hátralévő részében megfeleljen ennek a feltételnek, különben kizárják a játékból. 
21. Elektronikus kommunikációs eszközök, távolságmérők 
Az elektronikus kommunikációs eszközök és a távolságmérők használatára a Golf Szabályaiban rögzítettek 
vonatkoznak (14-3/16. döntés). (14-3 szabály, 14-3/16 és 14-3/0.5 döntések) 
 Büntetés a szabály megsértéséért: kizárás a versenyből; Match play: szakaszvesztés; Stroke play: két ütés 
büntetés; Ismétlődő szabálysértés esetén: kizárás; 
22. Golfkocsi használat: Match play – Annak a szakasznak a megjátszása után, ahol a szabálysértést 
felfedezték, az eredményből minden szakasz után, amelynél szabálysértés történt, egy szakaszt le kell vonni 
– de körönként maximum két szakasz lehet a büntetés. Stroke play – minden olyan szakasznál, ahol 
szabálysértés történt, két ütés büntetés jár, de körönként maximum négy ütés (az első két szabálytalannak 
ítélt szakasz mindegyikénél két ütés). Match play vagy stroke play – Amikor a szabályszegés két szakasz között 
történik, a büntetés a következő szakaszra vonatkozik. Stableford-versenyek – lásd a 32-1b szabály 1. 
megjegyzését. Bármely jogosultan szállítóeszköz használatát a szabályszegés észlelésekor azonnal be kell 
szüntetni, máskülönben a játékost kizárják. 
27. Eredmények, azonos eredmények: Hendikep versenynél döntetlen esetében a hendikepek 
figyelembevételével történő rájátszás ajánlott. 


