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Ügyvéd Kupa - 2019.07.20.
Versenyfeltételek:
A golfverseny a St. Andrews Royal & Ancient Golf Club, a Magyar Golf Szövetség
versenyszabályzata, valamint a Forest Hills Hotel**** & Golf helyi szabályainak
megfelelően kerül megrendezésre.
A verseny fővédnökei: Dr. Szabó Tünde, valamint Dr. Bánáti János
Szponzorok: Wolters Kluwer Kft. , CBA Kereskedelmi Kft.,
A verseny formája: 2 fős Texas Scramble, stableford verseny,18 lyuk
Dátum: 2019. július 20. (szombat)
Résztvevők: Játékra jogosult minden EGA kártyával rendelkező amatőr golfozó.
Hcp limit: Férfiak és hölgyek esetében egyaránt HCP 54.
Startlista limit: 44 fő,
Versenybizottság: Kárpáti György, Bozó Ádám

A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékosok felelőssége.
A versenybizottság döntése végleges.

Díjazás:
Bruttó
Nettó

1.
1-2-3

Holtverseny:
Egyéni kategóriában bruttó vagy nettó stableford eredmény azonosság esetén az utolsó 9, 6, 3,
1 szakaszon elért eredmény dönt.
Tee off: 10:00 óra, 4 fős flight-okban. –Shotgun kezdés
A startlista a versenynapot megelőző nap 16:00-tól megtekinthető a Magyar Golf Szövetség
On-line rendszerében és a Forest Hills golfklub recepcióján.
A klubok a változtatás jogát fenntartják.

Jelentkezési határidő: Versenynapot megelőző péntek délután 14:00 óráig (2019.07.19.)
Jelentkezni kizárólag a versenyt rendező klub recepcióján és annak bármely elérhetőségén
lehet.

e-mail: golf@foresthills.hu
Tel: +36 88 573 310
Eredményhirdetés: az utolsó játékos score-kártyájának leadását követő egy órán belül a
klubházban.
Startlista: HCP sorrend alapján kerül összeállításra a startlista. A rendezők fenntartják a jogot
az indítás módjának megválasztására, a jelentkezők számának ismeretében
Egyéb szabályok: Azon játékos, aki bármely fordulóban 46 stableford pont felett játszik,
díjat nem vehet át, azonban hendikepje módosul, és az összetett kiértékelésbe beszámít
eredménye.
Caddiek: Hivatásos golfozó, PRO, pro-asszisztens oktató nem segíthet a játékosnak.
Elektromos autó: Engedélyezett
Óvási határidő: Az utolsó score kártya beérkezését követő fél órán belül a klubházban.
Óvási díj: 20.000,- Ft

Nevezési díjak:
Forest Hills tagoknak – 7000,-Ft
Egyéb MGSZ tagok – 18.500,- Ft (Junior kedvezmény 50%)
Az ár tartalmazza: Versenynapon a greenfee díját, az indulócsomagot, valamint az
ünnepélyes díjátadáson és az ebéden való részvételt
Kísérő díja: 3900,- Ft (díjátadón és az ebéden való részvétel)
Távolságmérő használata engedélyezett, amennyiben az eszköz csak távolság mérésére
alkalmas!
A klub a változtatás jogát fenn tartja!

