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Elnöki üdvözlő 

Kedves Golfozó társaim, 

Európában az elmúlt 2 
évben emelkedett a golfozók 
száma szinte minden 
országban, köztük 
hazánkban is. Reményeink 
szerint a 33. Magyar Szenior 

Nyílt Bajnokságon is egyre több játékos lesz, és 
teltházas versenyt rendezhetünk.  
A 2022-es évben a Bajnokságunk a Zala Spring Golf 
Resort (Zalacsány), Robert Trent Jones Jr. által 
tervezett 18 szakaszos nemzetközi versenyekre is 
alkalmas pályáján kerül lebonyolításra. A környező 
országok határmenti klubjaiból rendszeresen 
látogatnak el erre a pályára nem csak játszani, 
hanem különböző versenyekre is. 
Nem csak egy golfpályáról beszélhetünk, hanem 
különböző kategóriájú kitűnő szálláslehetőségekről, 
wellness részlegről és természetesen kulináris 
élvezetekről. 
A korábbi pozitív visszajelzések alapján 
hagyománynak tekinthető, hogy a döntő nap előtti 
estén, gálavacsorán köszönthetjük a résztvevőket. 
Igyekszünk idén is egy színvonalas, jó hangulatú 
estét szervezni, ahol bővíthetjük az ismeretségeket, 
átbeszélhetjük a pályán történteket. 
Már a járvány harmadik évében vagyunk, így a 
biztonságot továbbra is elsődlegesnek tartjuk. Ennek 
megfelelően az akkori járványhelyzethez fogjuk 
igazítani döntéseinket, szabályainkat. 
Mindenkinek addig is jó egészséget kívánok, és 
vigyázzatok magatokra és családtagjaitokra!  
 
Dietrich Tamás 
elnök 
Magyar Senior Golfozók Társasága  
 
 
Elérhetőség: info@seniorgolf.hu 

Dear Golf Mates, 

In Europe, the number of golfers has increased in 
almost every country in the last 2 years, including 
Hungary. We hope that there will be more and more 
players in the 33rd Hungarian Senior Open 
Championship and that we can organize a full house 
competition. 
In 2022, our championship will take place at the Zala 
Spring Golf Resort (Zalacsány), an 18-hole 
championship golf course designed by Robert Trent 
Jones Jr. Players from the the surrounding countries’ 
clubs regularly visit this course not only for playing 
but also to various competitions. 
We can talk not only about a golf course, but also 
about different categories of excellent 
accommodation, wellness facilities and, of course, 
culinary delights. 
Based on the previous positive feedback, it can be 
considered a tradition to greet the participants on a 
gala diner at the evening before the final day. 
We are trying to organize a high-quality evening 
again this year, where we can expand our 
relationship and discuss about what happened on 
the course. 
We are already in the third year of the pandemic, 
therefore the safety is still a priority. Accordingly, we 
will adjust our decisions and rules to the epidemic 
situation at that time. 
In the meantime, I wish everyone good health and 
take care of yourself and your family! 
 
Tamás Dietrich 
president 
Hungarian Senior Golfers Association 
 
 
Contact: info@seniorgolf.hu 
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Zala Springs Golf Resort Zala Springs Golf Resort 

A Zala Springs Golf Resort Hévíz és a Balaton 
közvetlen szomszédságában, minden igényt 
kielégítő kényelemmel, elegáns környezetben 
várja a golf sport szerelmeseit és mindazokat, akik 
értékelik a kiemelkedő minőséget, kifinomult 
designt és színvonalas szolgáltatásokat. 
A golfpálya kialakítása lehetővé teszi, hogy mind 
az alacsonyabb, mind a magasabb handicappel 
rendelkező játékosok egyaránt élvezhessék a 
pályát. 
A 160 hektáron elterülő 6351 méter hosszú, 
tavakkal tarkított 18 szakaszos (Par 72) 
championship golfpálya USGA szabványoknak 
megfelelően épült, így alkalmas arra, hogy 
nemzetközi, világszínvonalú versenyeknek is 
otthont adjon. 
 
 
SZOLGÁLTATÁSOK 

 Driving Range (40 nyílt, 12 fedett) 

 Putting Green (2x 18 lyuk) 

 Pitching Green 

 Chipping Green 

 Gyakorlóbunker 

 Öltöző, öltözőszekrényekkel 

 Pro-Shop 

 Ütőkészlet, Golfautó, Trolley , Electro Trolley bérlés 

 Zala Springs Bistro 

 Boutique Spa 

 
 

Zala Springs Golf Resort is located in the 
neighborhood of Lake Balaton and the Spa Town 
of Hévíz. It provides the highest level 
of comfort and fascinating ,waiting for the lovers 
of golf and all those pepole who appreciate the 
outstanding quality, sophisticated design and high 
quality services. 
  
The course covers an area of 160 hectares, 6351 
meters length with picturesque lakes. 
Zala Springs' 18-hole (Par 72) championship golf 
course was built using full USGA specifications. 
Suitable to host international and world class 
tournaments for professionals and amateurs. 
 
SERVICES 

 Driving Range (40 open-air, 12 roofed) 

 Putting Green (2x 18 hole) 

 Pitching Green 

 Chipping Green 

 Bunker 

 Dressing room 

 Pro-Shop 

 Bag, Buggy, Trolly, Electro Trolly rent 

 Zala Springs Bistro 
 Boutique Spa  



A verseny The tournament 

A játék formája:  
Egyéni bajnokság: stroke play 54 szakaszon 
 
1. nap    2022. szeptember 12. 
9:00- 16:00   Hivatalos gyakorlónap 
(Tee time kérés a +36 94 801 660 telefonszámon vagy az 

golf@greenfieldhotel.hu E-mail címen)  

2. nap      2022. szeptember 13. 
8:30 -  18:00   1. játéknap  18 szakasz 
 

3. nap      2022. szeptember 14. 
8:30 -  18:00   2. játéknap  18 szakasz 
19:00       Gálavacsora 
 

4. nap      2022. szeptember 15. 
8:30 -  17:00   3. játéknap  18 szakasz 
17:30 - 18:00   Eredményhirdetés és zárás 
 
HCPI határ:  
Férfi játékosok :  
szenior és masters kategóriában: 24 
super masters kategóriában: 30 
 
Női játékosok :  
szenior és masters kategóriában: 28 
super masters kategóriában: 36 

 

Form:  
Single Champnionship: stroke play on 54 holes 
 
Day 1 12nd September 2022. 
9:00- 16:00   Official practice day 
(Get Tee time on phone +36 94 801 660 or using E-mail: 

golf@greenfieldhotel.hu )  

Day 2  13rd September 2022. 
8:30 -  18:00   1st Round 18 holes 
 

Day 3  14th September 2022. 
8:30 -  18:00   2nd Round 18 holes 
19:00  Gala dinner 
 

Day 4  15th September 2022. 
8:30 -  17:00   3rd Round 18 holes 
17:30 - 18:00   Prize-giving & Closing Ceremony 
 
HCPI limit:  
Men players:  
senior and masters category:      24 
super masters category:   30 
 
Women players:   
senior and masters category:   28 
super masters category:   36 
 



Szálláslehetőségek Accomodation 
Időszak: 2022. szeptember 12-15 (3 éjszaka) 

 
Superior Golf Studio Suite with terrace reggelivel 
2 fő elhelyezésére + 1 pótágy 
23.990 Ft / fő/ éj + IFA 

 
Premium Family Suite with terrace reggelivel 
3 fő elhelyezésére 
36.990 Ft / fő/ éj + IFA 

 
Penthouse Premium Luxury Suite reggelivel 
3 fő elhelyezésére  
45.990 Ft / fő/ éj + IFA 
 
Grand Premium Family Suite with terrace reggelivel 
5 fő elhelyezésére  
45.990 Ft / fő/ éj + IFA 
 
5% kedvezmény a fenti csomagárakból, amennyiben 2022. július 
20-ig történik a foglalás a kapacitás és az előre egyeztetés 
függvényében. 
 

Szobaár tartalma: 
 Szállás a festői szépségű Zala Springs Golf Resortban 

 7:00 – 10:00 között artizán reggeli helyi termelők portékáival (helyi 
fogások, frissen készült tojás ételek, friss gyümölcsök és pék áruk, 
frissen facsart narancslé) 

 Különleges Boutique Spa wellness élmény: kültéri melegvizes 
termálmedence (20 m), szabadtéri jakuzzi, beltéri medence több 
különböző élményelemmel és fényterápiával, bioszauna, klasszikus 
gőzkabin, nagy létszámú szaunaszeánszokra is alkalmas autentikus finn 
szauna és széleskörű programkínálat 

 Díjmentes fürdőköpeny, wellness törölköző és szaunalepedő használat 

 Ásványvíz bekészítés 

 Prémium golf magazinok 

 Luxus fürdőszobai pipere bekészítés 

 Magasan felszerelt teakonyha 

 Különböző stílusú egyedi, különleges belső építészeti megoldásokkal 
kialakított lakosztályok 

 Nagy méretű síkképernyős LED TV, amely Netflix használatára is 
alkalmas 

 Kényelmes extra vastagságú gyógymatracokkal felszerelt ágyak 

 Egyénileg szabályozható klímaberendezés 

 Korlátlan, szélessávú vezeték nélküli internet hozzáférés a Resort 
egész területén 

 Szobaszéf 

 Díjmentes parkolás a Resort területén található nyitott, örzött 
parkolóban  

Felárak 
 Korábbi bejelentkezés 13:00-tól: 12.900 Ft / szoba 

 Késői kijelentkezés 13:00-ig: 12.900 Ft / szoba 

 Egyágyas felár 100% 

Szobaár nem tartalmazza: 
 Idegenforgalmi adó (300,- Ft/fő/éj 18 év felett) 

Foglalás: 

Cím:   8782 Zalacsány, Csány László utca 54.  

Tel:  +36 20 403 4960  

E-mail:     info@zalasprings.hu 
Web:        www.zalasprings.hu 

Term: September 12-15, 2022 (3 nights) 

 
Superior Golf Studio Suite with terrace and breakfast 
To accomodate 2 people + 1 extra bed 
23 990 HUF /p/ night + city tax 

 
Premium Family Suite with terrace and breakfast 
To accomodate 3 people 
36 990 HUF /p/ night + city tax 

 
Penthouse Premium Luxury Suite and breakfast 
To accomodate 3 people 
45 990 HUF /p/ night + city tax 
 
Grand Premium Family Suite with terrace and breakfast 
To accomodate 5 people 
45 990 HUF /p/ night + city tax 
 
5% discount from the above package prices if the reservation 
is made till July 20, 2022, subject to capacity and prior 
arrangement. 
 

The package includes: 
 Accommodation at the picturesque Zala Springs Golf Resort 

 From 7:00 to 10:00, artisan breakfast with local producers' goods 
(local dishes, freshly prepared egg dishes, fresh fruit and baked 
goods, freshly squeezed orange juice) at Zala Springs Bistro 

 Special Boutique Spa wellness experience: outdoor heated 
swimming pool (20 m), outdoor jacuzzi, indoor adventure pool 
with several different entertainment features as well as light 
therapy, biosauna, classic steam cabin, authentic Finnish sauna 
and further programs guarantee the indulgence 

 Complimentary use of bathrobes, bath towels and sauna towels 

 Mineral water in the room 

 Premium golf magazines 

 Luxurious toiletries set to the room 

 High quality equipped teakitchen 

 Suites are offered with different interior designs 

 LED TV with flat screen, suitable for using Netflix 

 Comfortable beds with extra thick medical mattresses 

 Individually adjustable air conditioner 

 Unlimited wireless broadband Internet access throughout the 
resort 

 Room safebox 

 Free of charge parking at the open-air parking lot of the whole 
Resort 

 

Extra fees: 
 Early check-in from 13:00: 12 900 HUF / room 

 Late check-out till 13:00: 12 900 Ft / room 

 Single bed 100% 

Not includes: 
 City tax (300 HUF/p/night  over 18 years) 

Booking: 

Address:   8782 Zalacsány, Csány László utca 54.  

Phone:    +36 20 403 4960  

E-mail:     info@zalasprings.hu 
Web:        www.zalasprings.hu 



Nevezés és díjak Registration and fees 

Az MGSZ GOLFiGO rendszerében legkésőbb 
2022. szeptember 8. (szerda) 24.00-ig.  

www.hungolf.hu   

Telefonos nevezést nem fogadunk el!  

Nevezés 

Nevezési díjak 

Általános díj: 61.000,- Ft 

Zala Springs Golf Resort tagjai részére: 

51.000,- Ft 

A Magyar Senior Golfozók (MSGT) regisztrált 

tagjai részére:  55.000 Ft.  

A Magyar Senior Golfozók (MSGT) regisztrált 

tagjai és egyben a Zala Spring Golf Resort 

tagjai részére:  45.000 Ft.  

 

A nevezési díj befizetése utalással történik 

2022. szeptember 9. (csütörtök) 12.00 óráig a 

Magyar Senior Golfozók Társasága 

számlájára: 

HUF - 14100464-91329049- 01000002. 

IBAN: HU08141004649132904901000002, 

Sberbank-Hungary, SWIFT kód: MAVOHUHB,  

Sberbank, 1052. Bp. Fehérhajó utca 5. 

Registration 

Using HGF GOLFiGO application  latest till 
8th September  2022.  12:00 PM.  

www.hungolf.hu   

Telephone registration is not accepted!  

Fees 

General fee: HUF 61 000 

Member of Zala Springs Golf Resort:  51 000 

 

Member of Hungarian Senior Golf Association 

(HSGA):  HUF 55 000 

Member of Hungarian Senior Golf Association 

(HSGA) and even member of Zala springs Golf 

Resort:  HUF 45 000 

 

The fee shall be paid via bank transfer not later 

than 9th September (Thursday) 2022.  till AM 

12:00 to the bank account of the Hungarian 

Senior Golf Association: 

HUF - 14100464-91329049- 01000002. 

IBAN: HU08141004649132904901000002, 

Sberbank-Hungary, SWIFT kód: MAVOHUHB,  

Sberbank, 1052. Bp. Fehérhajó utca 5. 



Kirándulási lehetőségek Optional excursions 

Balatoni hőlégballon  Festetics kastély  19 km 

Béke sztúpa, 
Zalaszántó  25 km 

Héviz, 15 km 

Plage18,  
Tihany  85 km 

Balatoni vitorlázás 

Érdeklődjön recepciónkon vagy az 
info@zalasprings.hu e-mail címen. 

Please contact the reception or send  

e-mail to info@zalasprings.hu  

mailto:info@zalasprings.hu
mailto:info@zalasprings.hu

