FOB 2021 Covid szabályozás

Röviden
EXTRA COVID SZABÁLYOZÁSOK
Elrúgó szabály – maximum 1 ember az elrúgón egyszerre.
Green szabály – maximum 1 ember a greenen egyszerre.
Kötelező maszkviselés a kezdőrúgás megkezdéséig és az utolsó rúgás befejezését követően, azaz
játék közben a maszk viselése nem kötelező.
Elektronikus nevezés és fizetés – csak és kizárólag elektronikus formában történhet a részvételi díj
megfizetése.
A verseny végeztével nincs eredményhirdetés.
Holtverseny esetén, szétrúgás helyett minden esetben a 9-6-3-1 dönt.
A kijelölt versenypálya területére az egyéni versenyben résztvevő versenyzőkön, továbbá
szervezőkön kívül senki sem léphet.
Semmilyen olyan köszönési forma nem megengedett, amely bármilyen nemű testi
kontaktussal/érintéssel jár. Minden esetben a másfél méteres távolság megtartása kötelező!
Az MFGSZ tisztelettel megkér minden kedves játékost, hogy az indulási időpont előtt maximum 30
perccel korábban érkezzen a helyszínre.
A játék befejezése után kötelező a golfpálya elhagyása a lehető leggyorsabban.
A golfpálya területén minden gyülekezés és csoportosulás szigorúan TILOS!
A golfpályán egy arra a célra kijelölt helyen lehet majd a borítékban vagy a startertől a névre szóló
score kártyákat felvenni.
A Marshall munkáját a pályán tartózkodó elnökségi tagok is segítik, kérdéses szituációban ők is
döntést hozhatnak.

COVID elrúgó szabály
Maximum 1 ember tartózkodhat az elrúgón egyszerre.
Az elrúgó ponton/pontokon az elrúgó játékos körül másfél méteres körzetben más nem
tartózkodhat.
A szakaszok kezdőrúgásánál és a greenen kötelező a minimum másfél méteres távolság megtartása.

COVID green szabály
A képzeletbeli greenen belül egyszerre csak és kizárólag 1 játékos tartózkodhat, vagyis az, aki jelöl
vagy az, aki rúg. Amennyiben valaki ezen szabályt megsérti, úgy a flight +1 büntető ponttal
sújtható, erről csak a flight és a versenybíró dönthet.

Maszkviselés
Maszk viselése az első elrúgástól az utolsó szakasz befejező rúgásáig nem kötelező, de előtte és
utána igen.
Azt megelőzően, azaz a golfpályára érkezéstől kezdve az első rúgásig, illetve az utolsó rúgástól a
létesítmény elhagyásáig a maszk viselése kötelező.

Score kártya
Minden esetben a score kártyát elektronikus úton meg kell küldeni az info@mfgsz.hu email címre
még a versenynapon.
Eredményhirdetés és kupa díjazás nincs, minden díjat később megjelölt módon ad át a szövetség.
Az eredményeket a szervezők online teszik közzé, legkésőbb a versenyt követő napon.
Az MFGSZ külön kéri a footgolf társadalmat, hogy a szokásosnál is körültekintőbben járjon el és
gondolja át a versenyen való részvételt. Amennyiben valaki a koronavírus bármilyen tünetét
tapasztalja magán vagy tudomása van arról, hogy kapcsolatba lépett az elmúlt 10 napban olyan
személlyel, aki pozitív koronavírus teszttel rendelkezik, az MFGSZ nyomatékosan kéri, ne vegyen
részt a versenyen.

Figyelem!
Bármely fenti szabály megszegése esetén az első figyelmeztetést követően a második
alkalommal a vétkes játékos a versenybíró által kizárható a versenyből!

