
Országos Match Play Kupa 

Versenykiírás

A FIFG érvényben lévő szabályozása és a Footgolf Match Play League versenykiírása a mérvadó.

Szervező: Magyar Footgolf Szövetség
Versenybíró: Molnár Attila

A Pünkösdi Match Play Kupa háromnapos, egyenes kieséses rendszerű, meccsenként 18 szakaszos 
match play formátumú bajnokság, melynek első három helyezettje kvalifikál az őszi csapat Európa-
bajnokságra, az Euro Footgolfra (az 1., 2., 3. helyezett szerez kvótát, azonban, ha már korábban 
kvalifikált a játékos, a sorban mögötte következő játékosra száll a jog).

Tervezett menetrend:
1. és 2. forduló (legjobb 32-be, majd 16 közé jutás): június 8., szombat: Nimród Footgolf Park
Nyolcaddöntő és negyeddöntő: június 9., vasárnap: Balaton Golf Club
Elődöntő és döntő: június 10., hétfő: Magyar Golf Club

Nevezési határidő: 2019. 06. 03., hétfő, 24 óra
Nevezés: emailben (molnarsport@gmail.com)
Nevezési díj: 13.500 Ft/fő/kupa (Az első napon az első mérkőzés eredményétől függetlenül 
minimum 2x18 szakasz lejátszására jogosít)

A 64-es főtáblára az egyéni és páros match play liga 2019-es kiírásának résztvevői nevezésükkel 
automatikusan felkerülnek. Legfeljebb 64 játékos vehet részt a kupán, a magyar ranglista állása 
rangsorol, amennyiben ennél több nevezés érkezik. A kiemelés és a játékosok rangsora a magyar 
ranglista aktuális, június 4-i állása szerint lesz meghatározva.

Minden párosítás mérkőzéseinek mind a 18 szakaszát kötelezőek a felek lejátszani. Aki ezt nem 
teszi meg, kizárással büntetendő.

Amennyiben a párharcok a 18 szakasz után döntetlenre végződnek, akkor három szakaszon playoff 
következik. A playoff 3 szakasza minden esetben az adott pálya soron következő három szakasza. 
Ha itt is döntetlen, addig haladnak tovább szakaszonként, ameddig valamelyik szakaszon az egyik 
játékos győzni tud. Az itt szerzett pontok hozzáadódnak a végeredményhez, a szétlövés három 
szakaszát mindenképpen végig kell játszani.

Pontkiosztás: MFGSZ 1500-as verseny az alábbiak szerint:
1. hely: 1500 pont
2. hely: 1400 pont
3. hely: 1200 pont
4. hely: 1000 pont
5-8. hely között: 600 pont
9-16. hely között: 300 pont
17-32. hely között: 150 pont
33- 64. hely között: 0 pont



A versenyt minimum 32 játékos nevezése esetén rendezi meg a szövetség. A nevezések beérkezését 
követően hirdeti ki a szövetség a végleges menetrendet.

A szervezők a változtatás jogát fenntartják.

MFGSZ
Budapest, 2019. 05. 29.


