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Team Winter Footgolf Cup 2021
VERSENYKIÍRÁS
NEVEZÉS:
-

A versenyben résztvevő klubok bármely játékosa nevezhető
Egy csapatból legalább 3 játékost kell nevezni. Egy adott mérkőzésre
legfeljebb 8 játékos nevezhető.
Nevezési díj: 35.000 Ft/csapat, amely négy mérkőzés lejátszására jogosítja fel
a csapatot. A nevezett játékosok (benne a csapatkapitány megjelölésével)
listáját április 23-án 18 óráig az info@mfgsz.hu címre kell elküldeni.

JÁTÉK MENETE:
A Team Winter Footgolf Cup döntőjét a Nimród Footgolf Park (Lakitelek) footgolf
pályáján rendezik 2021. április 24-én, szombaton. Regisztráció: 9.30,
versenykezdés: 10.00.
Csoportkör
A nevezett csapatokat sorsolás útján két csoportba sorolják a szervezők. A kialakult,
két darab, négyfős csoportban minden csapat három-három mérkőzést játszik,
minden ellenféllel szemben egyszer.
Pontszámítás a csoportkörben
A győzelem 3 pontot ér, döntetlen nincs. Pontegyenlőség esetén az alábbiak
rangsorolnak:
 egymás elleni győzelmek száma
 összesített pontkülönbség
 több nyert, mérkőzéseken belüli párharc
 playoff (lásd a csapateredmény számításánál a playoff leírásánál)
Helyosztók:
A csoportok első helyezettjei az 1., második helyezettjei a 3., a harmadik
helyezettjei az 5. és a negyedik helyezettjei 7. pozícióért játszanak egymással.
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TEAM MATCH PLAY MENETE:
-

-

-

A résztvevő csapatoknak meg kell jelölniük egy főt, mint csapatkapitányt.
Csapatonként egyszerre 5 fő játszik (2-2 fő páros match play páronként 1
labdával, váltott rúgással + 1 fő egyéni match play).
Az adott mérkőzés előtt 15 perccel minden csapatkapitánynak kötelező
leadnia a kezdőcsapatokat tartalmazó papírt zárt borítékban. Minden
pároshoz és egyénihez egy csere nevezhető.
Az adott mérkőzést az a csapat kezdi, amelyik a csapatkapitányok által
elvégzett pénz/marker feldobást nyeri
Cserélni a páros és az egyéni egyik tagját lehet korlátlan alkalommal
(kizárólag az adott szakasz befejezését követően, a következő szakasz
megkezdése előtt), a már lecserélt játékos bármikor ugyanazokkal a
feltételekkel visszacserélhető.
A cserét hangosan, érthetően tudtára kell adni az ellenfélnek még a szakasz
megkezdése előtt.
A játék kezdetekor az 5 fős csapat 3 csoportra lesz szétválasztva (2 páros és 1
egyéni).
Egy csapat adott párosának játékosai felváltva játszanak 1 labdával (ha az A
játékos végzi el a kezdőrúgást, utána B játékos következik, majd megint A és
így tovább). Kötelezően felváltva végzik el a rúgásokat (out rúgás esetén is,
azaz ha A játékos outot rúg, akkor is B játékos végzi el a következő rúgást az
egy büntetőpont elkönyvelését követően).
Szakaszkezdésnél szabadon dönthetnek arról, melyik játékos kezdi a
szakaszt.
Minden csapat összesen három labdával van versenyben.
Minden flightban egy mérkőzés zajlik.
1. mérkőzés: egyéni, 2. mérkőzés: páros, 3. mérkőzés: páros

MECCSEN BELÜLI PONTSZÁMÍTÁS
-

Egy meccsen belül (páros vagy egyéni) az kap pontot, amelyik páros vagy
egyéni játékos kevesebb rúgásból teljesítette az adott szakaszt, azaz ez
esetben 1, az ellenfél pedig 0 pontot kap.
Amennyiben egy szakasz már eldőlt, de a vesztes fél még nem fejezte be az
adott szakaszt, nem kell befejeznie, a rúgásszám nem rangsorol.
Szakaszonként maximum 1 pontot lehet szerezni az adott flighton belüli
párosnak vagy egyéni játékosnak.
Azonos összesített rúgásszám esetén mindkét fél 0-0 pontot kap a meccsen
belül az adott szakaszon.
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-

A mérkőzés végén az összesített szakaszgyőzelmek száma dönt (lehetséges
döntetlen is, pl.: 0-0, 6-6, 2-2, de 10-0, 8-1, 3-2, stb. is lehet).
Amelyik mérkőzés eldőlt, azt már nem kell végigjátszani, az a csapat 1-0-ra
nyerte az adott párharcot.

CSAPATEREDMÉNY SZÁMÍTÁSA
-

-

A mérkőzést az a csapat nyeri, amelyik több győzelmet arat (azaz ha A
csapat nyeri az egyénit, de B nyeri mind a két párost, akkor függetlenül a
pontaránytól, a B csapat nyer 2-1-re vagy például: A és B döntetlent játszik
mind a két párosban, de A csapat nyeri az egyénit, akkor 1-0 a végeredmény
az A csapat javára).
A lehetséges eredmények egy mérkőzésen: 3-0, 2-1, 2-0, 1-1, 1-0, 0-0.
Amennyiben egy páros vagy egyéni mérkőzés döntetlennel végződik, akkor
egyik sem kap pontot (azaz egy mérkőzés 5-5-re végződik, akkor a két
csapat között 0-0 az állás).
Egyenlőség esetén playoff következik. Mindkét csapatból egy-egy páros
játszik egy szakaszt a playoff során. A szakasz minden esetben a mérkőzés
befejező szakasza után következő szakasz (például a 9. szakaszon ér véget a
mérkőzés, mert a 10. szakaszon kezdtek, akkor a 10. szakaszon rendezendő a
playoff). A playoffon szereplő páros bármely, az adott mérkőzésre nevezett
játékos lehet. Amennyiben ezen az egy szakaszon döntetlen születik, 1-1
kijelölt játékos (bárki a mérkőzésre nevezett csapatból) tizenegyespárbajban
dönt a meccs győzteséről.

DÍJAZÁS:
-

I. helyezett: kupa (csapat) + oklevél (játékosok)
II. helyezett: kupa (csapat) + oklevél (játékosok)
III. helyezett: kupa (csapat) + oklevél (játékosok)

A szervezők a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartják!
Budapest, 2021. április 21.
Magyar Footgolf Szövetség

www.magyarfootgolf.hu

