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VERSENYKIÍRÁS
Footgolf Országos Bajnokság 2014
(FOB 2014)
Bajnokság helye:
Kisoroszi, Magyar Golf Club golfpályáján kialakított18 szakaszból álló footgolf
versenypályája.
Bajnokság célja:
Ranglista pontok gyűjtése, melynek során az év végi összesítés alapján
országos magyar footgolf bajnokot hirdetünk.
Bajnokság győztese:
A nyolc forduló során elért eredményekből a két leggyengébb esik ki, így a hat
legjobb helyezés után járó pontok adódnak össze. A győztes a legtöbb pontot
elérő versenyző. Helyezések elérésének feltétele az összes verseny közül
minimum négyen való részvétel. Amennyiben egy játékos nem vesz részt
legalább hat versenyen, úgy minden elért helyezésért járó pontja beleszámít az
összetettbe.
Bajnokság fordulóinak időpontjai:
2014.03.15. Coca-Cola Footgolf Verseny 1. forduló
2014.04.13. Hörmann Footgolf Verseny 2. forduló és Magyar Kupa
2014.05.11. Hinora Footgolf Verseny 3. forduló
2014.06.14. Future FM Footgolf Verseny 4. forduló
2014.07.06. Sport Global Tours Footgolf Verseny 5. forduló
2014.08.16. Football Factor Footgolf Verseny 6. forduló
2014.09.21. Tokio Bar & Restaurant Footgolf Verseny 7. forduló
2014.10.03-05. II. Hungarian International Footgolf Cup és 8. forduló
Lebonyolítás rendje:
Nyolcfordulós bajnoki rendszer. A verseny során kapható pontozási táblázat
megtalálható a pontrendszer táblázatban. A játék formája stroke play,
fordulónként 18 szakaszon. A játék indítása tízpercenként az egyes szakaszról
történik.
Stroke play:
A stroke play-nél az a játékos győz, aki a legkevesebb rúgásszámot („Score“)
éri el a FOB egyes fordulóiban, egy forduló 18 lyukat jelent. Bruttó
pontszámítást alkalmazunk, így a legkevesebb rúgásszám a legjobb eredmény.
Mivel a végeredménybe minden egyes lyuknál elért pontszám beleszámít, ezért
a játék addig tart, amíg az összes szakaszt végig nem játsszák.
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Nevezés:
A nevezés leadása a jelentkezési lap kitöltésével, illetve a nevezési díj
kifizetésével válik hivatalossá. Határideje a forduló előtt minimum két órával.
Legkésőbb a negyedik forduló alkalmával lehet csatlakozni a
bajnoksághoz(2014.07.06), ám az ez előtti fordulók eredményei utólag nem
beszámíthatók. Az ezt követően leadott nevezéseket nem áll módunkban
elfogadni az összetett versenyben való részvételhez.
Az adott verseny startlistáját szokásos módon egy nappal a versenyek előtt
hirdetjük ki, valamint tesszük közzé a www.magyarfootgolf.hu oldalon.
A nyolcfordulós bajnokság egyszeri nevezési díja 5.000 forint + alkalmankénti
greenfee, melyet mindenki szokásosan a saját kedvezményi kategóriája szerint
fizet:
 greenfee külsős játékosoknak 5.500 Ft
 greenfee érvényes MGC footgolf kártyával rendelkezőknek 4.500 Ft
 éves pályahasználattal rendelkezőknek ingyenes
Nevezéskor minden játékos nevezési lapot tölt ki, melyen megjelöli azt a
kategóriát, amiben indulni szeretne. A játékosoknak lehetősége van a saját
kategóriájukon kívül magasabban is indulni, amennyiben írásban ezt jelölik
meg, azaz a juniorok felnőttben, nők felnőtt férfiban, seniorok felnőtt férfiban. A
fordulók során a kategória nem módosítható. Mindenki az általa előre leadott
szerint kerül kiértékelésre.
Indulásra jogosultak:
FOB nevezési díjat befizetett játékosok, tizennegyedik életévüket betöltött
személyek, külföldi, vagy magyar állampolgárok, ám a Magyar Bajnoki címet,
kizárólag magyar állampolgár nyerheti el. Kategóriájában bajnok lehet bárki.
Kategóriák a 2014-es évben:
 Felnőtt férfi: az a játékos, aki 1974. jan.1.-1995. Dec. 31. között
született.
 Senior: az a játékos, aki 1973. dec. 31. előtt született.
 Junior: az a játékos, aki 1996. jan 1. és 2000 jan. 1. között született.
 Női: az a játékos, aki 1995. dec. 31. előtt született nő.
A junior korú nők a junior, míg a senior korú nők a női kategória szerint kerülnek
díjazásra, amennyiben ezt másképp nem kérik a nevezési lapon megjelöltek
szerint.
A kategóriákban elért eredmények egyúttal az év végi összesített felnőtt
pontvadászatba is beleszámítanak.
Egyebek:
A gootgolfot ötös méretű football labdával játszuk. A versenyzők 3-4 fős
csapatokban (flight) indulnak, a verseny ellenben kizárólag egyéni számban
folyik. A bajnokságban résztvevő minden flightot saját scorer kísér, illetve a
verseny teljes ideje alatt pályabíró segíti a munkájukat.

FOOTGOLF HUNGARY KFT.
1028 BUDAPEST, KŐVÁRI ÚT 1-7. I. EM.
+36 20 9119297
+36 1 397 1057

Ranglista pontok kiosztása:
1, 100 pont
2, 85 pont
3, 70 pont
4, 64 pont
5, 58 pont
6, 52 pont
7, 46 pont
8, 40 pont
9, 36 pont
10, 32 pont

11, 28 pont
12, 25 pont
13, 22 pont
14, 19 pont
15, 16 pont
16, 13 pont
17, 10 pont
18, 7 pont
19, 4 pont
20, 1 pont

Minden versenyen az első 20 játékos kap ranglista pontot / pontokat.A
megszerzett ranglista pontok minden verseny után megtekinthetők és nyomon
követhetők a www.magyarfootgolf.hu weboldalon, melyet folyamatosan
frissítünk.
Holtverseny eldöntése:
-több győztes forduló alapján
-több dobogós helyezés alapján
-6 forduló összesített rúgásainak száma alapján
Díjazás
 Magyar bajnok nyereménye: vándorkupa, serleg
 Országos felnőtt férfi bajnok nyereménye: utazás egy spanyol bajnoki
mérkőzésre repülőjeggyel, szállással, belépővel, transzferrel
 Országos női bajnok nyereménye egy wellness hétvége
 Országos senior bajnok nyereménye: utazás egy spanyol bajnoki
mérkőzésre repülőjeggyel, szállással, belépővel, transzferrel
 Országos junior bajnok nyereménye: értékes tárgyajándékok
Eredményhirdetés, díjátadó:
Az utolsó fordulót követően 2014.10.05-én Kisorosziban.
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Bajnokság rendezője és szervezője:
Footgolf Hungary Kft.
1028 Budapest, Várhegy u.8.
www.magyarfootgolf.hu
bajnoksag@magyfootgolf.hu
Kontakt személyek:
Gelencsér Gábor +36-20-911-92-97, Hankó Péter +36-70-331-99-13

A változtatás jogát fenntartjuk.

Budapest, 2014.02.01.

Footgolf Hungary Kft.

