
HUN Footgolf Team Championship 2022

VERSENYKIÍRÁS

A HUN Footgolf Team Championship 2022-es csapatverseny döntőjét az 
érvényben lévő FIFG szabálykönyv és a Magyar Footgolf Szövetség által 
közzétett, hatályos HFTT versenykiírása szerint bonyolítja az alábbi 
kiegészítésekkel.

NEVEZÉS:

- Csak olyan játékos vehet részt a csapatverseny döntőjében, aki szerepelt a 
HFTT 2022-es kiírásában a fordulók egyikén.

- Egy csapatból legalább 3, legfeljebb 15 játékost lehet nevezni a döntőre.
- Egy mérkőzésre legalább 3, legfeljebb 8 játékos nevezhető.
- Nevezési díj: 60.000 Ft/csapat, amely négy mérkőzés (72 szakasz) lejátszására 

jogosítja fel a csapatot. A nevezett játékosok (benne a csapatkapitány 
megjelölésével) listáját október 21-én 14 óráig az info@mfgsz.hu címre kell 
elküldeni.

- A nevezési díjat az MFGSZ részére elektronikus úton kell megfizetni október 21-
én 14 óráig.

- A nevezési díj magában foglalja a négyszeri greenfee árat és a frissítőpontok 
kínálatát.

JÁTÉK MENETE:

A csapatverseny döntőjét a Greenfield (Bük) – 2x18 szakaszból álló footgolf pályáin 
rendezik 2022. október 22-23-án, szombaton és vasárnap.

A csapatversenyben az alapszakasz 8 legjobb csapata versenyez a rangsor alapján két
csoportban, körmérkőzéses formában, amit a helyosztók követnek, mérkőzésenként 18 
szakaszon.

A négyfős csoportok csapatai egyszeri, 18 szakaszos körmérkőzés során döntenek a 
csoport rangsoráról. Szombaton a Zöld pályán két, vasárnap délelőtt a Kék pályán egy 
mérkőzést bonyolítva a csoportban. A győzelem 3, a döntetlen 1 pontot ér. 

A csoportmérkőzéseken születhet döntetlen végeredmény (0-0 vagy 1-1), a 
helyosztókon playoff következik (lásd lentebb). A csoportban pontegyenlőség esetén az 
egymás elleni győzelmek száma, a „gólkülönbség” (nyert és vesztett game-ek száma), 
majd a több „rúgott gól” (nyert game) rangsorol.



Csoportbeosztás az alapszakaszban elfoglalt helyezések alapján:
A csoport:
1. Royal Budapest
3. Eagles
6. Royal Balaton
8. EMFGSE

B csoport:
2. UTE
4. BFGT
5. Nimród
7. Fair-way

Menetrend: minden mérkőzés külön szakaszról indul shotgun indítással, három 
flightban (lásd lentebb a sorrendet). A game-ek 10 percenként indulnak egymás után, 
de minimum akkor, mikor az előző flight befejezte az adott szakaszt.

Csapatértekezlet: szombat, Zöld pálya, 1-es elrúgó, 9 órakor a csapatkapitányok 
részvételével. Ezt követően minden mérkőzés előtt 20 perccel az aznapi pálya 1-es 
szakaszánál.

Szombat, 9.30 (Zöld pálya)
A1-A4 (1. szakasz)
A2-A3 (14.)
B1-B4 (10.)
B2-B3 (5.)

Szombat, 13.30 (Zöld pálya)
A1-A2 (10.)
A3-A4 (5.)
B1-B2 (1.)
B3-B4 (14.)

Vasárnap, 9.30 (Kék pálya)
A1-A3 (1.)
A2-A4 (5.)
B1-B3 (10.)
B2-B4 (14.)

Vasárnap, 13.30 (Kék pálya)
Döntő (1.)
3. helyért (5.)
5. helyért (10.)
7. helyért (14.)



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 (foursome: 

páronként 1 labdával, váltott rúgással + fourball: páronként két labdával – nem a 
jobb labda, hanem a két labda összesített eredménye számít csapatonként a 
szakasz végén! – + 1 fő egyéni match play).

- Az adott mérkőzés előtt 20 perccel minden csapatkapitánynak kötelező leadnia a
kezdőcsapatokat tartalmazó papírt zárt borítékban Molnár Attilának. Minden 
pároshoz és egyénihez egy csere nevezhető.

- Az adott mérkőzést az alapszakasz során jobb helyezést elért csapat kezdi.
- 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 flightra lesz szétválasztva (2 páros – 1 
foursome és 1 fourball - és 1 egyéni).

- A párosoknál szakaszkezdésnél szabadon dönthetnek arról, melyik játékos kezdi
a szakaszt.

- Minden csapat összesen négy labdával van versenyben.
- Minden flightban egy game zajlik.
- 1. game: egyéni, 2. game: páros foursome, 3. game: páros fourball
- A game-ek, ha eldőltek, nem kell végigjátszani őket. Ha döntetlen egy game, 

akkor egyik csapat sem kap pontot.

GAME-EN BELÜLI PONTSZÁMÍTÁS

- Egy game-en 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 game-en 
belül az adott szakaszon.

- A game 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 game eldőlt, azt már nem kell végigjátszani, az a csapat 1-0-ra nyerte az
adott game-et.

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 game döntetlennel végződik, akkor egyik 
sem kap pontot (azaz egy game 5-5-re végződik, akkor a két csapat között 0-0 
az állás).

- Amennyiben a mérkőzés végeredménye döntetlen a csoportmérkőzések során, 
mindkét fél 1 pontot kap.

- Amennyiben a mérkőzés végeredménye döntetlen a helyosztók során, az 
esetben playoff következik. Mindkét csapatból egy-egy páros (foursome) 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 csak valamelyik, az adott mérkőzésen belül az egyik 
párharcban is párosként nevezett két fő lehet (egyénire nevezett játékos nem 
lehet). Amennyiben ezen az egy szakaszon döntetlen születik, 1-1 kijelölt játékos
(bárki a mérkőzésre nevezett csapatból) tizenegyespárbajban dönt a meccs 
győzteséről.

EDZÉSLEHETŐSÉG

Október 21-én pénteken, mind a két pályán. Előzetes tee time foglalás szükséges 
telefonon vagy a Golfigo rendszerében.

DÍJAZÁS:

- I. helyezett: kupa + érmek 
- II. helyezett: kupa + érmek 
- III. helyezett: kupa + érmek 

A szervezők a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartják!
Budapest, 2022. október 14. 

Magyar Footgolf Szövetség


