
 

 

Felmerülő kérdések a 

XXXIII. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság kiírásával kapcsolatban 

 

1. Miért 96-nál kerül meghúzásra a cut? 

Ez az a játékos létszám, ami egy pályán két tee-s indítás mellett biztosítja a gyorsabb lebonyolítást és 

a legnagyobb létszámot a döntő napon. 

2. Miért emelkedett meg jelentősen a nevezési díj a tavalyihoz képest  

Az elmúlt egy évben az élet minden területén 7-15%-os áremelkedéssel kell számolni. A nem 

lakossági fogyasztók részére az energiaárak jóval nagyobb mértékben emelkedtek. Mindezek mellett 

a bérköltségek is nőttek. 

Ezek ellenére egy nagyon jó csomagot sikerült kialakítani a Zala Springs Golf Resorttal. Mint látható 

ezekben az árakban benne van a range korlátlan használata a 4 nap során, valamint egy 

gálavacsorára is vendégül látjuk a versenyen résztvevő játékosokat. Ezeket figyelembe véve igen 

kedvező ár kalkulálható az egyes játékkörökre. 

3. Miért ezek a HCP Index határok kerültek meghatározásra? 

A szenior korosztályok játékosai egyre javuló HCPI szinteket értek el az utóbbi időkben. Így 

szeretnénk, ha ez tükröződne az idei és a következő bajnokságokban is. Remélhetőleg ez is hozzájárul 

majd ahhoz, hogy több külföldi játékost tudjunk üdvözölni. 

 

4. Miért változtak meg a díjazási kategóriák? 

Nők és férfiak esetében  3 korcsoportra növekedett a kategóriák száma. Ha ehhez hozzátesszük, hogy 

bruttó és nettó (stroke-HCP) kiértékelések további csoportokat hoznak be, nagyon nagyszámú díjazás 

lenne, ami látható volt a 2021-es bajnokságon. 

Így néhány környező ország tapasztalatai alapján a Nyílt kategóriában csak bruttó értékelés lesz, és 

mivel ez egyértelműen stroke alapú, így a különböző korcsoportok összevont eredménye alapján 

kerülnek díjazásra a nyertesek.  

A magyar bajnoki címekért továbbra is nem és korcsoport valamint bruttó és nettó értékelés lesz. 

 

5. Kik kerülhetnek a Magyar Szenior Bajnokság értékelésébe, 

Minden magyar állampolgársággal rendelkező versenyző. Azok, akik kettős állampolgársággal 

rendelkeznek, melyből az egyik magyar, úgy a magyar állampolgárság lesz az irányadó. 

6. Mely kategóriában indulhatok, és hol leszek kiértékelve? 

A Versenyszabályzatnak megfelelően került kialakításra a hazai versenyzők kategóriába sorolása, 

azaz, aki betöltötte az adott kategória korhatárát 2022. január 1-ével, úgy ő abban a kategóriában 

indulhat. 

A versenykiírás alapján azonban lehet választani, hogy ha valaki a verseny első napjáig betölti a 

kategóriába való belépés szerinti életkort, úgy indulhat a magasabb korosztályi kategóriában. A 

Bajnokság szempontjából ott is kerül kiértékelésre. Azonban a Ranglista szabályzat szerint nem jár 

érte ranglista pont. 

Tehát a versenyre jelentkező játékosnak kell időben jeleznie, hogy mely kategóriában kíván indulni a 

bajnokságon a születési dátuma alapján. 



 

 

Amennyiben valaki nem jelzi, úgy az MGSZ Versenyszabályzata szerinti kategóriába kerül nevezésre 

és értékelésre is. 

Kérjük, hogy nagyon figyeljetek erre! 

7. Miért csak a 70 év felettiek használhatnak golf autót? 

Nemzetközi nyílt bajnokság révén szeretnénk igazi bajnoksághoz méltó versenyt rendezni. Azonban 

figyelembe kívánjuk venni az életkori sajátosságokat.  

 


