
 

 
1.) A verseny pontos megnevezése: 
Hinora Winter Footgolf Tour 2015/2016 amely rövidített neve: HWFT 2015/2016 
 
2.) Verseny célja:  
A téli bajnokság fordulói alatt minél több pont gyűjtése, melynek során nyolc forduló után téli 
footgolf bajnokot hirdetünk négy kategóriában (férfi, szenior, női és junior). 
 
3.) A verseny időpontja és helye: 
Magyar Golf Club (Kisoroszi) pályáján kialakított, 18 szakaszból álló footgolf versenypálya 
Forest Hills Golf & County Club (Zirc) pályáján kialakított, 18 szakaszból álló footgolf 
versenypálya  
Academy Golf Club (Budapest) pályáján kialakított, 9 szakaszból álló „PAR 36”-os footgolf 
versenypálya.  
 
Bajnokság fordulóinak időpontjai: 
2015.11.07. szombat HWFT 1. forduló - Academy Golf Club - Budapest 
2015.11.22. vasárnap HWFT 2. forduló - Forest Hills Golf & Country Club - Zirc 
2015.12.13. vasárnap HWFT 3. forduló - Magyar Golf Club - Kisoroszi 
2015.12.27. vasárnap HWFT 4. forduló - Magyar Golf Club - Kisoroszi 
2016.01.24. vasárnap HWFT 5. forduló - Academy Golf Club - Budapest 
2016.02.07. vasárnap HWFT 6. forduló - Magyar Golf Club - Kisoroszi 
2016.02.21. vasárnap HWFT 7. forduló - Magyar Golf Club - Kisoroszi 
2016.03.06. vasárnap HWFT 8. forduló - Forest Hills Golf & Country Club - Zirc 
 
4.) A verseny meghatározása: 
Nyolcfordulós versenysorozat. 
A játék formája stroke play, fordulónként 18 szakaszon, vagy 2x9 szakaszon. A játék indítása 
tízpercenként az egyes szakasz elrúgó pontjáról történik vagy egyes helyszínen shotgun 
rendszerben indítjuk a mezőnyt. 
A játék maximum négyfős csoportokban (flight) zajlik. Minden csoport (flight) egy scorer 
felügyelete mellett versenyezik az Academy Golf Club-ban megrendezésre kerülő versenyeken.  
 
5.) A versenyt rendező szerv neve, elérhetőségei: 
Magyar Footgolf Szövetség és a  Hinora Marketing Goup 

1028, Budapest, Várhegy u. 8. 
www.magyarfootgolf.hu 

bajnoksag@magyfootgolf.hu 
Kontakt személyek: Gelencsér Gábor: +36-20/911-92-97; Hankó Péter: +36-70/331-99-13 
Hinora Ferenc: +36-20/559-68-95; Pálfi Flóra: +36-20-549-71-67 
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6.) Versenybíró: 
Egy személyben felelős azért, hogy a téli fordulókat a Nemzetközi Footgolf Szövetség (FIFG) 
által közzétett és elfogadott szabályok szerint bonyolítsák, a versenybíró személyét minden 
forduló előtt megnevezik. 
 
7.) A verseny kategóriái: 

 Felnőtt férfi 

 Női 

 Szenior: az a játékos, aki 1974. december 31. napja előtt született 

 Junior: az a játékos, aki 1997. január 1. napja után született 
(minden esetben a bajnokság első fordulójához mérten nézzük a korosztályokat)  
 
8.) A verseny menete, rajtsorrend kialakítása: 
A kialakítandó flightokat (csapatokat) a leadott nevezések után a versenybizottság határozza 
meg. Az 1. fordulóban a FOB 2015-ös abszolút végeredménye alapján alakítjuk ki a flightokat a 
férfi felnőtt és a szenior kategóriákban, továbbá mindig az előző forduló abszolút végeredménye 
alapján határozzuk meg a flightokat a soron következő fordulókra.  
 
Stroke play: 

A scorer feladata a versenyszabályok betartatása, a verseny tisztaságának őrzése. A scorerek 
felettese minden esetben a bíró. A bíró felett a versenybizottság gyakorol felügyeletet. Vitás 
kérdéses esetén corer, , versenybizottság a hivatalos sorrend.
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Marshall: 

Feladata a játék menetének, folyamatosságának megőrzése, a flightok koordinálása. 
 
Versenybizottság: 
A versenybizottság három tagból áll, amely versenyenként változhat.  
 

9.) Nevezés 
Nevezéskor minden játékos nevezési lapot tölt ki, melyen megjelöli azt a kategóriát, amiben 
indulni szeretne. Junior és szenior korú játékosok indulhatnak a felnőtt férfi kategóriában, 
amennyiben ezt jelölik meg a jelentkezési lapon. Minden játékos csak a megadott kategóriában 
lehet bajnok, továbbá az abszolút pontvadászatban is lesz jogosultsága az elsőségre 
kategóriától függetlenül. 
Nevezésre jogosult: minden tizedik életévüket betöltött személy, aki a nevezését leadta a 
jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával, a HWFT 2015/2016 nevezési díj megfizetésével válik 
jogosulttá a versenyben való részvételre. 
A nevezési lap letölthető a www.magyarfootgolf.hu weboldalról. Nevezés leadásának határideje 
az adott forduló előtt minimum 48 órával. 
Az adott verseny startlistáját 12 órával a versenykezdés előtt hirdetjük ki, valamint tesszük 
közzé a www.magyarfootgolf.hu weboldalon. A nyolcfordulós bajnokságban a nevezési díj 
1.000.-Ft/fő/forduló, azaz ezer forint/fő/forduló + alkalmankénti greenfee.A verseny elmaradása 
esetén a szervező köteles értesíteni a már nevezett versenyzőket. 
 
10.) Eredmény hirdetésének és díjátadónak helye, ideje: 
Eredményhirdetés fordulónként, az utolsó score kártya leadása után kb. egy órával a verseny 
helyszínén. 
 
11.) Értékelés módja: 
Minden bajnoki fordulóban abszolút értékelés is folyik. Ennek keretében minden rajthoz álló 
játékos eredménye – kortól és nemtől függetlenül – összevetésre kerül. Az itt kapott pontok 
alapján kerül sor az abszolút győztes kihirdetésére. A fordulók során a kategória nem 
módosítható, mert minden versenyző az általa előre leadott kategória szerint kerül 
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kiértékelésre. A nyolc forduló során elért eredményekből a két leggyengébb helyezés kiesik. A 
hat legjobb helyezés után járó pontok adódnak össze. A győztes az így a legtöbb pontot elérő 
versenyző. Amennyiben egy játékos nem vesz részt legalább hat versenyen, úgy minden elért 
helyezésért járó pontja beleszámít az összetett végeredménybe.  
Minden a bajnokságban nevezett játékos a részvételért – minden egyes fordulóban, ahol rajthoz 
áll – bónusz pontokat kap.  

Továbbá a téli időjárásra való tekintettel lehet olyan verseny, amely elmarad, és azt nem tudjuk 
újra megrendezni, ezért az alábbi rendszer/számítás alapján kerülnek ki a győztesek:  
8 forduló – 6 legjobb eredmény 
7 forduló – 5 legjobb eredmény 
6 forduló – 4 legjobb eredmény 
5 forduló – 4 legjobb eredmény 
4 forduló – 3 legjobb eredmény 
3 forduló – 3 legjobb eredménnyel számolunk.    
 
Bónusz pont: 
10 pont/játékos – minden kategóriában – rajthoz állási bónusz. 
 

Holtverseny eldöntése – adott fordulón:  
Az adott versenyen a (utolsó/hátsó) 9-6-3-1 szabály alapján kerül ki a győztes. 
 
A HWFT 2015/2016-os versenysorozat végén négy külön kategóriában hirdetünk téli footgolf 
bajnokot. 

 

Ranglista pontok kiosztása: 
 

 1. 100 pont 
2.  85 pont 
3.  70 pont 
4.  64 pont 
5.  58 pont 
6.  52 pont 
7.  46 pont 
8.  40 pont 
9.  36 pont 
10. 32 pont 
11. 28 pont 
12. 25 pont 
13. 22 pont 
14. 19 pont 
15. 16 pont 
16. 13 pont 
17. 10 pont 
18.  7 pont 
19.  4 pont 
20.  1 pont 
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Minden versenyen az első húsz játékos kap ranglista pontot/pontokat az adott kategóriában.  

A megszerzett ranglista pontok minden verseny után megtekinthetők és nyomon követhetők a 
www.magyarfootgolf.hu vagy a www.footgolfbajnoksag.hu weboldalon, melyet folyamatosan frissítünk. 
Összesített holtverseny eldöntése a dobogón: 

- több győztes forduló alapján; 
- több dobogós helyezés alapján; 
- 6 forduló összesített rúgásainak száma alapján. 
- 3 szakaszra való szétrúgás 
- 1 szakaszra való szétrúgás 
- közelítő szétrúgás 
 
Díjazás 

 Téli abszolút bajnok nyereménye: vándorkupa + valamint egy, a bajnok által kiválasztott, 
2016 évben megrendezésre kerülő EFTT állomáson való részvétel teljes költsége 
(repülőjegy, szállás, nevezési díj) 

 Téli felnőtt férfi bajnok nyereménye: kupa 

 Téli női bajnok nyereménye: kupa 

 Téli szenior bajnok nyereménye: kupa 

 Téli junior bajnok nyereménye: kupa 

 
 
13. Kötelező felszerelés: 
 

Futball labda: 

A játékos által használt futball labda meg kell hogy egyezzen a FIFA (Nemzetközi Labdarúgó Szövetség) által 
meghatározott hivatalos 5-ös méretű focilabdával, melynek kerülete és súlya nem több vagy kevesebb mint 
68,5-69,5 cm és 420-445 gramm. A játékos felelőssége, hogy a megfelelő labdával játsszon. Minden 
játékosnak a verseny indítása előtt azonosító jelet kell tennie a labdájára. 
 

 
Játékos ruházata (dress code) 
Sportszerű, közízlést nem sértő ruházat, mely áll 

- galléros (piké) pólóból; 
- minimum térdig érő vászon nadrágból; 
- térdzokni/sportszárból; 
- hernyó/műfüves/salak cipő vagy sportcipő 

 
 

Tilos a farmer, stoplis cipő, ujjatlan póló vagy mez viselése! 
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14. Egyéb 

 

A játékos köteles betartani mind a szervező által közzétett, mind a rendezvény helyszínén hatályos 
házirendet. Továbbá a játékos köteles az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával 
versenyezni, és sportemberhez méltó magatartással részt venni az eseményen, saját és sporttársai testi 
épségét óvni. 
Alkohol és cigaretta: a verseny során, a játék szakaszain tilos a dohányzás és az alkoholos italok 
fogyasztása. (két szakasz között megengedett) 
(amennyiben valaki ezt megszegi, úgy az 1. figyelmeztetés alkalmával – 2 büntető pont, a 2. figyelmeztetése 
esetén kizárást von maga után) 
A verseny/forduló az eredményhirdetés megtörténte után tekinthető befejezettnek. A sportszerűtlen 
magatartás és nem sporteseményhez méltó viselkedés büntetőpontokat, súlyosabb esetben kizárást von 
maga után. A versenybizottság jogosult a szankciók kiszabására.  
 
 
 
A szervezők a változtatás jogát fenntartják. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2015.10.28.                                                  
 

Magyar Footgolf Szövetség és  Hinora Marketing Group 
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