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Emirates Golf Tour 2019 
versenysorozat 

Verseny rendezője :  Forest Hills Golf & Country Club 

Versenyfeltételek:  A verseny a R&A Golf Club of St. Andrews, a Magyar Golf 
   Szövetség Versenyszabályzata, valamint a Forest Hills Golf & Country 
Club helyi szabályainak és a rendező előírásainak megfelelően kerül megrendezésre.   
Időpontok:                 2019   június 16. 
               augusztus 03  

augusztus 31. 
               október 05. 
Helyszín:           Forest Hills Golf Club  Szarvaskút  
Résztvevők:               Játékra jogosult minden EGA kártyával rendelkező amatőr golfozó.  
Nevezési kategóriák:   
                          férfi       EHCP 0 – 54 
                           nő                EHCP 0 – 54 
                          senior  EHCP 0 – 54  

   Egy játékos csak 1 kategóriában értékelhető ki! Kisebb létszámú (5 fő  
  alatti) kategóriák esetén a szervező fenntartja a változtatás, illetve a   
 kategóriák összevonásának jogát. Életkor miatt év közben kategória    
váltás nem lehetséges. A játékos az év elején döntheti el, hogy melyik    
kategóriában kíván indulni. 
   
Versenyforma: Stableford nettó 18 lyukon. A verseny hendikep minősítő.  
Tee off:  10 órakor, shotgun 
Startlista limit:         44 fő, jelentkezési sorrendben 
Díjazás: A versenysorozat egyes fordulóin a bruttó 1. helyezett, illetve kategóriánként 
nettó stableford pont alapján az első három helyezett díjazásban részesül. 

Longest drive – nők és férfiak a 3-as szakaszon, Nearest to the pin – 8-
os szakaszon. 
Kettős díjazás nem lehetséges. 



Holtverseny:           Bruttó kategóriában holtverseny esetén, az első helyről rájátszás dönt. 
Egyéni kategóriában nettó stableford eredmény azonosság esetén az utolsó 9, 6, 3, 1 
szakaszon elért eredmény dönt. 
Caddiek:                  Hivatásos golfozó, PRO, pro-asszisztens oktató nem segíthet a 
játékosnak. Kísérők a játékosokat a játék megzavarása nélkül, 30 méteres távolságból 
követhetik, de a játékosokkal nem kommunikálhatnak. Szankció a szabály első megsértése 
esetén 2 büntető ütés azon a szakaszon, ahol a szabálysértés megtörtént. Második alkalommal 
a játékos kizárásra kerül. 
Elektromos autó:      Elektromos autó használata megengedett. 
Távolságmérő:         Távolságmérő használata minden fordulóban engedélyezett, amennyiben 
az eszköz csak távolság mérésére alkalmas! 

Fődíj: Az utolsó forduló eredményhirdetésekor kerül sorsolásra.  

Pihenés Dubaiban 
Utazás az Emirates Légitársasággal 
turistaosztályon 
Szállás: 2 fő részére, 4 éjszaka a Zabeel House 
by Jumeirah, The Greens**** Hotelben lesz  
Ellátás: Bed & Breakfast 

Nevezés:   A versenynapot megelőzően 14 óráig 
Nevezési díj:              18 szakaszos versenyen   
(fordulónként)   7.000,- Ft. / Forest Hills klubtag.                
    18.500,- Ft / nem  Forest Hills klubtag. 
   Nevezési díj fizetendő: a klub recepcióján. 

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) 
Óvási határidő:        Az utolsó score kártya beérkezését követő fél órán belül a klubházban. 
Óvási díj:                    20.000,- Ft 
    
Tee time:  Információt a klub recepciója ad a versenynapot megelőző nap 
   16 órától, valamint megtekinthető a www.hungolf.hu weboldalon.  
   Versenybizottság: Bozó Ádám 
                                      Kárpáti György  

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

Szervezők fenntartják a változtatás jogát. 
 
Forest Hills Golf & Country Club  

Szarvaskút, 2019. május 05.

http://www.golfnetwork.hu

