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XXVIII. Nemzetközi és Magyar Senior Golfbajnokság
Pannonia Golf & Country Club – Máriavölgy 

2017. május 30. – június 1.

Versenyfeltételek: A verseny a R&A Golf szabályai, a Magyar Golf Szövetség Verseny sza -
bályzata és Ranglista kiírása, valamint a Pannonia Golf & Country Club helyi szabályainak és
a Versenybizottság előírásainak megfelelően kerül megrendezésre.
Résztvevők: A versenyen azok a Magyar Golf Szövetséghez, ill. a különböző nemzeti
Szövetségekhez tartozó klubok amatőr tagjai vehetnek részt, akik 2016-ban az 55 éves (höl-
gyeknél az 50 éves) kort elérték. A résztvevők száma összesen maximum 120 fő.
Túljelentkezés esetén a 120 legalacsonyabb hendikepű játékos nevezését fogadja el a
Versenybizottság, a kategóriánként jelentkezettek számának arányában. A létszám feletti játé-
kosok várólistára kerülnek.
Verseny formája: Stroke play. Háromnapos verseny, 54 lyukon (3x18).
HCP-határ: férfiaknál – 28.0, hölgyeknél – 36.0,
Verseny kezdete: 2017. május 30-án (kedden) 8.00 órakor, majd 10 percenkénti indítással, a
résztvevők számától függően az 1-es és a 10-es tee-ről. A tee time-ról információt a klub
recepciója ad 2017. május 29-én (hétfőn) 14.00 órától a +36 22 594000, +36 70 9785687 tele-
fonszámokon, valamint megtekinthető a www.hungolf.hu honlapon a Hungarian Golf
Network Eagle rendszerében.
Startlista: Az indítás hendikep sorrendben történik, háromfős és lehetőség szerint azonos
kategóriájú flightokban. Első nap hendikep sorrendben (alacsonyabb hendikeppel rendelke-
zők indulnak először), a második nap az első nap eredményei szerint indulnak a játékosok.
Harmadik napon az első két nap összesített eredménye szerint fordított sorrendben történik az
indítás (a gyengébb eredménnyel rendelkezők kezdenek).
Hivatalos gyakorlónap: 2017. május 29. (hétfő). (Tee time kérés: +36 22 594000, +36 70
9785687 telefonszámokon)
Elütő hely: férfiak a sárga, hölgyek a piros, super seniorok a kék elütőről játszanak.
Labdák: Az érvényes „Szabályos golflabdák listája” szerint.
Score-kártya leadás: A score-kártyát a klubház recepcióján kell leadni. A klubház terasza és
a klubház a scoring area, ahol a kártyán lévő adat még módosítható. A kártya leadása és a terü-
let elhagyása után a score-kártya módosítása tilos.
Grillparti: 2017. május 31-én (szerdán) 19 órakor a klubház teraszán, öltözék sportos ele-
gáns. Kísérő vendégek részvétele a grillpartin 6.000 Ft, 20 Euro. 
Eredményhirdetés: 2017. június 1-én (csütörtökön) a verseny befejezetté nyilvánítását köve-
tő egy órán belül.

Értékelés: Nemzetközi Bajnokság,
Férfiak “A” (55-69 év) Bruttó I, II, III, helyezett (0.0-28.0 HCP)

Nettó I, II, III, helyezett (14’0-28’0 HCP)
“B” (70-év felett) Bruttó I, II, III helyezet

Nettó I, II, III, helyezett
Hölgyek: Bruttó I, II, III, helyezett

Nettó I, II, III, helyezett
A nemzetközi bajnokságban egy versenyző csak egy díjat kaphat.



Magyar Bajnokság, (csak a Magyar Golf Szövetséghez tartozó klubok azon senior tagjai szá-
mára, akik magyar állampolgársággal rendelkeznek):

Férfiak: “A” (55-69 év) Bruttó I, II, III, helyezett
“B” (70-év felett) Bruttó I, II, III, helyezet

Hölgyek: Bruttó I, II, III, helyezett

Nemzetközi Csapatverseny: A versenyen résztvevők között meghirdetésre kerül nem hiva-
talos csapatverseny: Férfiak „A”, „B”, Hölgyek részére. Bármely 4 induló versenyző (azonos
országbeli) saját kategóriájában összeállhat csapattá. A csapatok nettó eredménye (stroke-
HCP) naponta kiértékelésre kerül (4 versenyzőből a 3 legjobb számít bele az összesítésbe). A
3 nap összesített eredménye után kerül kihirdetésre a végeredmény. Ketegóriánként történik
a kiértékelés, ha legalább 3 csapat nevez egy kategóriában. Ketegóriánként ha az induló csa-
patok száma 3-4 csapat, csak az I. helyezett kerül jutalmazásra, 5 csapat fölött az I., II., III.
csapat.
A nevezés ingyenes, csak ki kell tölteni a csapatnevezési lapot (határidő: 2017. május 29).
Azonos eredmény esetén az első hely a bruttó versenyekben szétütéssel (play off) lesz eldöntve
a Versenybizottság által kijelölt lyukakon “hirtelen halállal”. A további helyek egyenlőség
esetén az utolsó 18, 9, 6, 3, 1 szakaszok eredménye alapján kerülnek meghatározásra.

2016. évi győztesek: Nemzetközi Bajnokság
Férfi Houng-Lee William  (GBR)
Női Molnár Lászlóné (Magyar)
Sup. Sen. Mills Errol (GBR)
Magyar Bajnokság
Férfi Kovács Titusz
Női Molnár Lászlóné 
Sup. Sen. Rétyi Sándor

Nevezés: A Pannonia Golf & Country Clubnál, kizárólag a mellékelt nevezési lapon legké-
sőbb 2017. május 23. (kedd) 18.00-ig.  
E-mail: info@pannoniagolf.hu. Telefonos nevezést nem fogadunk el!
Nevezési díj: 36.000 Ft. A Magyar Senior Golfozók Társasága (MSGT) regisztrált tagjai részé-
re. A Bajnokságnak helyt adó klub PGCC (anyaklub) tagjai részére a nevezési díj 33.000 Ft.
Mindenki másnak 150 EUR vagy annak megfelelő forint (MNB középárfolyam), azok a
PGCC (anyaklub) tagok, akik nem tagjai MSGT-nek 140 EUR-t fizetnek. Fizetés a Nevezési
lapon meghatározott módon. A nevezési díj tartalmazza az induló csomagot a versenynapokon,
a gyakorlónap és a verseny green fee-jét, valamint részvételt a grillpartin és az eredményhirde-
tésen.
Óvás: Írásban, a verseny befejezetté nyilvánítását követő egy órán belül. Óvási díj: 20.000 Ft.
Elektromos autó használata: Kizárólag az MGSZ Versenyszabályzatában és Ranglista kiírá-
sában foglaltak szerint. A 70 év feletti super seniorok indulhatnak elektromos autóval.
Versenybizottság, Versenybírók: A Versenybizottság összetétele és a Bírók nevei a hirdető-
táblán kerülnek kifüggesztésre. 

Ma gyar Se ni or Gol fo zók Tár sa sá ga Ma gyar Golf Szö vet ség



28th International and National Seniors Golf
Championship of Hungary

Pannonia Golf and Country Club, 
Alcsútdoboz – Máriavölgy, 30th May–1th June, 2017

Conditions of Competition: The tournament will be played in accordance with the Rules of
Golf as approved by the R&A, the General Conditions of Competitions and the Conditions of
the Ranking List Tournaments of the HGF, and in accordance with the local rules of the
Pannonia Golf and Country Club. 
Eligibility: National and foreign amateur seniors whose golf club is affiliated to the
Hungarian Golf Federation or a Foreign Golf Union. Entries will be accepted from senior men
above 55 years of age and senior ladies above 50 years of age as of 2016. 
The number of players is a maximum of 120 including every category. If the number of entries
exceeds 120, entries of players with the lowest HCPs will be accepted by the Championship
Committee considering the proportionate number of players entered each category. There will
be reserved list for entries above the 120.
Competition: The Championship is played three consecutive days over 54 (3x18) holes in
stroke play.
Handicap Limits: men -28.0, women -36.0
Starting Time: (Tuesday) 30th May 2017, 8.00 a.m. and every 10 minutes after. Information
about the tee time is available at the Resort reception on the phone number +36 22 594000,
+36 70 9785687 after 2 p.m. on (Monday) 29th May 2017.
Start List: Starting on the 1st competition day will be based on HCPs in ascending order, on
the 2nd competition day based on the competitors’ score after 18 holes in ascending order and
on the 3rd day players with the highest aggregate gross scores (based on the results of the first
two days) in descending order tee off first. Flights of three composition will be based on cate-
gories.
Practice Day: (Monday) 29th May 2017 (for tee time call: +36 22 594000, +36 70 9785687).
Tees: For men: yellow, for women: red, for super senior: blue
Balls: The ball the player plays must be named on the current List of Conforming Golf Balls
issued by the R&A.
Score cards: The scoring area where the scores may be checked and the score-cards must be
returned is the terrace of the clubhouse and the clubhouse. After returning the score-card and
leaving the scoring area it is prohibited to make any alteration on the score-card.
Grill party: (Wednesday) 31th May 2017 at 7 p.m. at the clubhouse terrace, the dress code is
sporty.  
Participation on the grill party for accompanying guests: 6.000Ft, 20 EUR.
Prize Giving Ceremony: (Thursday) 1th June 2017, approx. 1 hour after closing of the tour-
nament.
Prizes: International Championship

Men: Group A (55-69 years): Gross prizes for the first 3 places (HCP 0-28.0)
Net prizes for the first 3 places (HCP 14.0-28.0)

Group B (70 years and older): Gross prizes for the first 3 places
Net prizes for the first 3 places



Ladies: Gross prizes for the first 3 places
Net prizes for the first 3 places

In the International Championship each player can receive only one prize.

National Championship 
Men: Group A (55-69 years): Gross prizes for the first 3 places

Group B (70 years and older): Gross prizes for the first 3 places
Ladies: Gross prizes for the first 3 places

International Team Competition: An unofficial team competition is being organized
amongst the players in the following categories: Men “A”, “B” and Ladies. Any four players
(from the same country) may form a team in their category. The net score (Stroke-HCP) of the
teams will be calculated after each day by using the best three net results of the four players.
The final result is the summary of the 3 days. Results are calculated for each category if there
are at least three participating teams. If there are 3-4 teams, only the winning team will be
awarded, if there are at least five teams, then I., II., and III. places are awarded. Entry is free,
but filling a team registration form is necessary by 29 May 2017.
In the event of a tie for the first place in gross competition the winner will be decided by a hole
by hole playoff (‘sudden-death’) on holes defined by the Championship Committee. For any
further ties, the scores of the last 18, 9, 6, 3, 1 hole shall be considered. Any further tie will be
decided by computer lot.

Winners of 2016: International:
Men: Houng-Lee-William (GBR)
Ladies: Molnár Lászlóné (HUN) 
Sup. Sen.: Mills Errol (GBR)
National:
Men: Kovács, Titusz
Ladies: Molnár Lászlóné
Sup. Sen.: Rétyi Sándor

Deadline for Entry: (Tuesday) 23th May 2017 until 6 p.m.
Entries directly to: Pannónia Golf & Country Club
E-mail: info@pannoniagolf.hu, Please note that entries by phone calls are not accepted.
Entry Fee: Euro 150 -, which includes the green fee for the practice round and green fee for
the 3 days of the competition, grill party and the prize-giving ceremony. The payment shall
perform following the instruction of the Entry form.
Deadline for Claims: No later than one hour after the tournament has been finished, claims
must be in written form.
Fee of Claims: Euro 70,-
E-Carts: Use of E-Carts are not allowed except for players over 70 years in the Super Senior
category.
Championship Committee, Referees: Members of the Championship Committee and the
Referees will be posted on the noticeboard of the Resort.

Hungarian Senior Golf Association Hungarian Golf Federation
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Pannonia Golf & Country Club Máriavölgy
H-8087 Alcsútdoboz
Mobil: 00-36-70-978-5687 • Tel.: 00-36-22-594-200
E-mail: info@golfpannonia.hu • www.golfpannonia.hu

Magyar Senior Golfozók Társasága: 
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail: seniorgolf@seniorgolf.hu • www.seniorgolf.hu

Magyar Golf Szövetség: 
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Tel./Fax: 00-36-1-460-6859, 00-36-1-460-6860
E-mail: hungolf@hungolf.hu  • www.hungolf.hu 

The golf club is situated approximately 30–40 minutes’ drive away from the centre of Budapest. The
Championship golf course is situated in beautiful surroundings bounded on one side by the Etyek wine
region and on the other side by Alcsútdoboz, Máriavölgy.
The Pannonia Golf & Country Club with its 18 holes of Championship golf was designed by the
famous Austrian course designer Hans G. Erhardt. The golf course makes its way through a valley and
with its well bunkered and sculptured fairways provides a great golfing experience. Lakes come into
play on 8 holes and with its large undulating greens some challenging pin placements can be found.
With its 6 different teeing areas it provides a true, fair test of golf for beginners and professionals alike.
The natural environment, beauty and manicured course inspire you to hit great golf shots.
The course was opened in 1996 and since its opening it has staged many international and national
events including European Golf Association (EGA) sanctioned events (e.g. in the last three years –
International European Seniors Championship – 2015, European Team Shield Championship – 2016). It
provides enjoyment for all golfers from the beginner to the more experienced player.
The Club can be easily approached from the M1 highway (Vienna to Budapest, or Budapest to Vienna),
exit Bicske (39 km), towards Tatabánya (highroad Nr. 1). After approx. 3 km. towards Székesfehérvár,
road Nr. 811. In Alcsútdoboz you should turn to Etyek and after approx. 1 km you can find the Club.


