
MAGYAR FOOTGOLF SZÖVETSÉG

1028 BUDAPEST, VÁRHEGY U. 8. 

+36 20 911-92-97 

INFO@MAGYARFOOTGOLF.HU 

International Winter Footgolf Tour 2018/2019
CSAPATVERSENY DÖNTŐ – VERSENYKIÍRÁS

Az International Winter Footgolf Tour (IWFT) 2018/2019-es csapatverseny 
döntőjét a Magyar Footgolf Szövetség által közzétett, hatályos IWFT 
versenykiírása szerint bonyolítja az alábbi kiegészítésekkel.

NEVEZÉS:

- Csak olyan játékos vehet részt a csapatverseny döntőjében, aki szerepelt az 
IWFT 2018/2019-es kiírásában a fordulók egyikén.

- Egy csapatból legalább 5, legfeljebb 8 játékost lehet nevezni a döntőre.
- Nevezési díj: 42.500 Ft/csapat, amely 36 szakasz lejátszására jogosítja fel a 

csapatot. A nevezett játékosok listáját április 12-én 18 óráig a 
footgolfhungary@gmail.com címre kell elküldeni. 

JÁTÉK MENETE: 

- A csapatverseny döntőjét a Forest Hills Golf Club (Zirc) – 18 szakaszból álló 
footgolf pályán rendezik.

- A csapatversenyben az alapszakasz 8 legjobb csapata versenyez egyenes 
kieséses rendszerben mérkőzésenként 12 szakaszon.

- Az első 12 szakaszon a következő, az alapszakasz során elért helyezés 
szerinti párosítás alapján játszanak a csapatok shotgun rendszerben:

o 1-8. –  FTC – Nimród
o 2-7. –  Academy-Outsiders – Milan
o 3-6. – BFGT – Royal
o 4-5. –  HHFGSE – EMFGSE

Az első 12 szakaszt követően a győztes csapatok az alábbi párosítás szerint 
játszanak a döntőbe jutásért 12 szakaszon:

o 1-8. győztese a 4-5. győztese ellen
o 2-7. győztese a 3-6. győztese ellen

Az első 12 szakaszt követően a vesztes csapatok az alábbi párosítás szerint 
játszanak az 5-8. helyért (12 szakaszon):

o 1-8. vesztese a 4-5. vesztese ellen
o 2-7. vesztese a 3-6. vesztese ellen

Fenti párosítás vesztesei a 7-8. helyért, győztesei az 5-6. helyért játszanak 12 
szakaszon.
Az elődöntő vesztesei a harmadik helyért játszanak 12 szakaszon.
Az elődöntő győztesei a döntőt játsszák 12 szakaszon.
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TEAM MATCH PLAY MENETE:

- Csapatonként egyszerre 5 fő játszik (2-2 fő páros match play páronként 1 
labdával, váltott rúgással + 1 fő egyéni match play).

- Az adott mérkőzés előtt 15 perccel minden csapatnak kötelező leadnia a 
kezdőcsapatokat tartalmazó papírt zárt borítékban. Minden pároshoz egy 
csere nevezhető.

- Az adott mérkőzést az alapszakasz során jobb helyezést elért csapat kezdi.
- Cserélni a páros egyik tagját lehet korlátlan alkalommal (kizárólag az adott 

szakasz befejezését követően, a következő szakasz megkezdése előtt), a már 
lecserélt játékos bármikor ugyanazokkal a feltételekkel visszacserélhető.

- Egyéni versenyben legfeljebb egyszer, a mérkőzés felénél (6. szakasz 
teljesítését követően) lehet cserélni.

- A játék kezdetekor az 5 fős csapat 3 csoportra lesz szétválasztva (2 páros és 1
egyéni).

- Egy csapat adott párosának játékosai felváltva játszanak 1 labdával (ha az A 
játékos végzi el a kezdőrúgást, utána B játékos következik, majd megint A és 
így tovább). Kötelezően felváltva végzik el a rúgásokat (out rúgás esetén is, 
azaz ha A játékos outot rúg, akkor is B játékos végzi el a következő rúgást az 
egy büntetőpont elkönyvelését követően).

- Szakaszkezdésnél szabadon dönthetnek arról, melyik játékos kezdi a 
szakaszt.

- Minden csapat összesen három labdával van versenyben.

MECCSEN BELÜLI PONTSZÁMÍTÁS
- Egy meccsen belül (páros vagy egyéni) az kap pontot, amelyik páros vagy 

egyéni játékos kevesebb rúgásból teljesítette az adott szakaszt, azaz ez 
esetben 1, az ellenfél pedig 0 pontot kap.

- Szakaszonként maximum 1 pontot lehet szerezni az adott flighton belüli 
párosnak vagy egyéni játékosnak.

- Az a csapat, amelyik szabálytalanság miatt elveszíti a szakaszt, az arra a 
szakaszra par + 10 rúgást, a győztes fél a parnak megfelelő értéket köteles 
beszámítani.

- Azonos összesített rúgásszám esetén mindkét fél 0-0 pontot kap a meccsen 
belül az adott szakaszon.

- A mérkőzés végén az összesített szakaszgyőzelmek száma dönt (lehetséges 
döntetlen is, pl.: 0-0, 6-6, 2-2, de 12-0, 11-1, 3-2, stb. is lehet).

- Egy szakaszon egy játékos által teljesíthető maximális rúgásszám: par + 10.
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CSAPATEREDMÉNY SZÁMÍTÁSA
- A mérkőzést az a csapat nyeri, amelyik több győzelmet arat (azaz ha A 

csapat nyeri az egyénit, de B nyeri mind a két párost, akkor függetlenül a 
pontaránytól, a B csapat nyer 2-1-re vagy például: A és B döntetlent játszik 
mind a két párosban, de A csapat nyeri az egyénit, akkor 1-0 a végeredmény 
az A csapat javára).

- A lehetséges eredmények egy mérkőzésen: 3-0, 2-1, 2-0, 1-1, 1-0, 0-0.
- Amennyiben egy páros vagy egyéni mérkőzés döntetlennel végződik, akkor 

egyik sem kap pontot (azaz egy mérkőzés 5-5-re végződik, akkor a két 
csapat között 0-0 az állás).

- Ha a három mérkőzés után döntetlen az állás (0-0 vagy 1-1), akkor a három 
mérkőzés alatt kialakult pontarány dönt (ha az A csapat 1-0-ra nyeri az egyik
egyénit, B csapat 9-0-ra nyeri a másik egyénit, a páros 2-2-es döntetlen, 
akkor B csapat jut nyert, mert 1-1 után a pontaránya 11-3).

- Ha a pontarány egyenlő, akkor a három match play meccs résztvevőinek 
összesített rúgásszáma dönt.

- Ha az összesített rúgásszám is egyenlő, playoff következik, a befejezett 
mérkőzés utolsó szakaszát követő szakaszon zajlik egy választott páros 
mérkőzés résztvevőivel. Ha az is döntetlen, addig folytatják, míg valamelyik 
páros meg nem nyeri az adott szakaszt.

- Minden szakaszt és mérkőzést végig kell játszani a fenti pontszámítás miatt 
akkor is, ha már eldőlt. Az a csapat, amely idő előtt feladja a mérkőzést, az a 
hátralévő szakaszokat par + 10-es rúgásszámmal elveszíti, a győztes csapat 
ezeket a szakaszokat a par értéknek megfelelően megnyeri.

DÍJAZÁS:

- I. helyezett: kupa + érmek + 1 tálca MONSTER energia ital + 6-8 db footgolf 
zokni

- II. helyezett: kupa + érmek + 1 tálca MONSTER energia ital
- III. helyezett: kupa + érmek + 6-8 db footgolf zokni

A szervezők a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartják!

Budapest, 2019. április 08. 
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