
FIFG World Tour 2020
A tour a FIFG tagországok és játékosaik számára létrehozott sorozat, amit a

szövetségek által jóváhagyott, footgolfozásra alkalmas golfpályákon rendeznek.
Amennyiben részt kíván venni a tour-on, kérem, vegye fel kapcsolatot a nemzeti
szervezetével. A játékosok nem regisztrálhatnak egy második ország vagy egy

másik FIFG tagország színei alatt. Minden érdeklődő játékos számára – ahol nincs
FIFG által elfogadott tag – lehetőség van vendég státuszban regisztrálni és részt

venni a versenyeken.

FIFG SZABÁLYKÖNYV VERSENYNAPTÁR, 2020 VILÁGRANGLISTA

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK - VERSENYSZABÁLYZAT

A FIFG FootGolf World Tour teljes egészében a Federation for International FootGolf 
szabályai szerint zajlik. Minden verseny a hivatalos szabályokat követi, ez alól csak a 
helyi szabály lehet kivétel. Minden helyi szabály elérhető kell, hogy legyen a verseny 
megkezdése előtt.

Fontos változás: Minden pontversenybe számító kategóriában a maximális rúgásszám 
szakaszonként: par + 10.

A World Tour 2020 koncepciója azon a törekvésen alapul, hogy minden játékos a 
lehetőségeihez mérten világ- (World Ranking), regionális (Regional Rankings) vagy 
nemzeti (National Ranking) szinten tudjon játszani és versenyezni. Ez a modell teszi 
lehetővé a regionális sorozatok és azok ranglistájának bevezetését, lehetőséget 
biztosítva az országoknak nemzetközi versenyek szervezésére.

RÉGIÓK

1) Észak- és Közép-Amerika (Régió 1)

2) Dél-Amerika (Régió 2)

3) Európa (Régió 3)

4) Ázsia és Óceánia (Régió 4)

http://www.fifg.org/rules.html
https://fifg.bluegolf.com/bluegolf/fifg20/schedule/index.htm
https://fifg.bluegolf.com/bluegolf/fifg20/poy/fifg/index.htm


VERSENYEK

6 FIFG 50/ország (*)

6 FIFG 100/ország (*)

1 FIFG 250/ország (*)

16 FIFG 500:

– 3 az 1-es régióban

– 2 a 2-es régióban

– 8 a 3-as régióban

– 3 a 4-es régióban

5 FIFG Majors 1000

– 1 az 1-es régióban

– 1 a 2-es régióban

– 2 a 3-as régióban

– 1 a 4-es régióban

(*) Amennyiben egy régión belül az országok nem használják ki a rendelkezésre álló 
FIFG 50, FIFG 100 és FIFG 250-es versenyek megrendezésének lehetőségét, a 
fennmaradó versenyek szétoszthatóak a régióban, de az összversenyszámot nem 
haladhatja meg. Például a 4-es régióban nem lehet négynél több FIFG 250-es verseny.



Minden régió maga felel a FIFG 500 és FIFG 1000-es versenyek elosztásáért. A 
versenyek szétosztásainak az alábbi FIFG-vezetők a felelősei régiónként:

 Laura Balestrini: Régió 1
 Javier de Ancizar: Régió 2
 Gelencsér Gábor: Régió 3
 Leonardo Fernandez: Régió 4

REGIONÁLIS RANGLISTA

Minden regionális ranglistán maximum 3.450 pont kerül kiosztásra az alábbiak szerint:

- A legjobb FIFG 1000

- A legjobb FIFG 500

- A legjobb 3 FIFG 250

- A legjobb 8 FIFG 100

- A legjobb 8 FIFG 50

(A regionális ranglistán a régión belül rendezett tornák eredményei számítanak.)

WORLD TOUR RANGLISTA

A World Tour ranglistán maximum 7.000 pont kerül kiosztásra az alábbiak szerint:

- A legjobb 4 FIFG 250 (Max 1.000 pont)

- A legjobb 4 FIFG 500 (Max 2.000 pont)

- A legjobb 4 FIFG Majors 1000 (Max 4.000 pont)



KATEGÓRIÁK

 FÉRFI: Azok a férfiak, akik 2020. december 31-én elmúltak 18 évesek, beleértve 
a szenior kategória játékosait is.
    

 SZENIOR*: 1974-ben vagy korábban születtek.
    

 NŐI: Azok a nők, akik 2020. december 31-én elmúltak 18 évesek.
    

 JUNIORS: Azok a játékosok, akik 2020. december 31-én még nem töltik be a 18.
életévüket, a FIFG és a World Tour Bizottság engedélyével játszhatnak. A 
juniorok a nemzeti szövetségek jóváhagyásával vehetnek részt versenyeken.
    

 ORSZÁGOK (útmutató a versenyekhez): A négy legjobb eredmény 
(országonként a 4 legjobb, bármelyik kategóriában elért eredmény) számít a 
csapatversenyben. A csapatversenyben való részvételhez az adott országnak 
legalább három játékosának részt kell vennie a versenyen.
    

 A WT pontok határozzák meg a rangsort.
 A csapat- vagy országok közötti verseny nem kötelező a FIFG 

versenyeken.

*SZENIOR játékosoknak a szezon kezdete előtt nyilatkoznia kell, hogy a férfi vagy a 
szenior kategóriában versenyeznek-e. Ezt a nemzeti szövetségük felé kell 
lekommunikálniuk, mielőtt FIFG versenyen pályára lépnek. Amennyiben ez nem történik
meg, automatikusan a szenior kategóriában versenyeznek.

JÁTÉKOSOK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

Ahhoz, hogy valaki a World Tour versenyeken részt vegyen, az alábbiak szükségesek:

 A FIFG World Touron szereplő játékosnak a nemzeti szervezet tagjának kell 
lennie.

 Ahhoz, hogy FIFG 50/FIFG 100/FIFG 250/FIFG 500/FIFG MAJOR World Tour 
versenyeken részt vegyen, az adott FIFG tagországban kell élnie vagy ott 
állandó lakcímmel kell rendelkeznie és rendelkeznie kell World Tour licenccel, 
melynek díja: €20.

 A nem FIFG-tagországok játékosai a FIFG-et kell keressék közvetlenül és 
vendégjátékos státuszban regisztrálhatnak.

 A World Tour Licenc kötelező minden FIFG versenyhez és a FIFG 
ranglista pontok gyűjtéséhez.



 A World Tourra egész évben lehet regisztrálni. A játékos ranglistapontokat a 
regisztrációt követően kaphat eredménye után. A regisztrációt megelőző 
versenyeredmények nem számítanak a ranglistákba.

 Amennyiben egy játékos helyzete nem tisztázott vagy büntetéssel, eltiltással kell 
szembenéznie, kérvényt nyújthat be a nemzetközi szövetség felé, hogy 
kivizsgálják és elbírálják az ügyét.

POINTKIOSZTÁS – 92%-os LÉPCSŐZETESSÉG

MINDEN pozíció a 92%-os szabály alapján lesz kiosztva az alábbiak szerint.

Versenyek

CSAK az első három helyen nem osztoznak a pontokon a játékosok egyenlőség 
esetén. A top három helyosztót játszik minden versenyen.

Egyenlőség esetén

Egyenlőség esetén az első három pozíciót, valamint a pénzdíjak kiosztását érintő 
helyezéseket a pályán kell eldönteni. Minden más egyenlőség esetén az érintettek az 
elfoglalt átlaghelyezés után járó pontok átlagértékét kapják (például: ha hárman 
végeznek a 10. helyen, azaz a 10., 11. és 12. pozíciót foglalják el, akkor a hármuk által 
a három helyen megszerezhető pont összeadódik, amit hárommal osztanak és az így 
kapott átlagértéket kapják mindhárman).



Minden versenyen (MAJORS / FIFG 500 /FIFG 250 / FIFG 100 / FIFG 50) a rájátszás 
minimum egy, maximum három lyukon zajlik az elsőség eldöntése érdekében. 
Amennyiben ez nem dönt, akkor büntetőkkel dől el az elsőség (5 puttolási kísérlet 
fejenként minimum 5, maximum 11 méterre a lyuktól). Amennyiben az 5 kísérlet után is 
egyenlő az állás, a büntető rúgásokat egyesével addig kell folytatni, míg az el nem dől.

Amennyiben bármilyen oknál fogva (időjárási körülmény, naplemente, játékosok 
biztonságát veszélyeztető körülmény) a playoff nem jöhet létre, az alábbi módon kell 
eldöntenie a szervezőnek és a marshallnak:

1) Az első, második és harmadik helyeket az utolsó 18 lyuk eredménye alapján 
(döntő napon) a 36, 54 vagy több szakaszra játszott versenyek esetében. Vagy 
az utolsó 9 szakasz alapján a 18 szakaszon bonyolított versenyeken.

2) Az 1. pontot követő egyenlőség esetén az utolsó 6 lyuk eredménye alapján.

3) A 2. pontot követő egyenlőség esetén az utolsó 3 lyuk eredménye alapján.

4) A 3. pontot követő egyenlőség esetén az utolsó lyuk eredménye alapján.

5) Amennyiben ezek is megegyeznek, a pénzdíjat egyenlő módon kell szétosztani 
az érintettek között és pénzfeldobással kell eldönteni a sorrendet.

PÉNZDÍJAK

A készpénzdíjakat a lehető legrövidebb idő alatt kell kifizetni, LEHETŐLEG azonnal a 
versenyt követően, de legkésőbb 30 nappal a verseny befejezése után. Csak és 
kizárólag érvényes pénznemben történhet meg a kifizetés. A fentieket megszegő 
rendező ország $500 büntetésben részesül. A játékosoknak a beígért összeget kell 
megkapniuk, a kezelési költséget a szervezőknek kell átvállalniuk. Amennyiben egy 
szervező tudja, hogy nem lesz képes kifizetni a beígért pénzdíjat a 30 napos határidőn 
belül, arról a regisztrációs folyamat elindítása előtt köteles tájékoztatni a játékosokat, 
hogy tisztában legyenek vele.



FLIGHTOK

A szervezőknek mindent meg kell tenniük, hogy négyfős flightokat alakítsanak ki.

A FIFG 250/FIFG 500/FIFG MAJOR versenyek első napi sorsolását legkésőbb a 
versenynap előtti napon 22 órakor kell megejteni. A sorsolást az interneten élőben kell 
közvetíteni vagy a World Tour valamely hivatalos személyének részvételével vagy 
legalább három ország öt játékosának részvételével köteles a szervező megtartani.

Amennyire lehetséges, maximum három azonos országbeli lehet egy flightban. A 
második versenynaptól ez a szám nincs limitálva. A szervezőknek a startlistát a torna 
hivatalos honlapján kell megjelenítenie és/vagy e-mailben elküldeni a játékosoknak.

KEDVEZŐTLEN IDŐJÁRÁS

Ha az időjárási körülmények miatt a szervezőnek fel kell függesztenie a versenyt, a 
teljes pontkiosztás megtörténhet a befejezett szakaszokon kialakult eredmény alapján, 
amennyiben a teljesített szakaszok száma minimum 50%-a a teljes szakaszszámnak.

Amennyiben a játékot megelőzően egy szakaszt bármilyen okból kifolyólag (áradás, 
állat okozta kár, stb.) játszhatatlanná nyilvánítanak, azt egy hasonló nehézségű 
szakaszra (ugyanaz a par szám, hasonló távolság) kell kicserélni vagy törölni kell. 
Amennyiben háromnál több szakasz válik játszhatatlanná, a teljes pályát 
játszhatatlannak kell minősíteni, így az adott kört törölni kell.

Amennyiben a fenti eset játék közben történik, a versenyigazgató jogköre eldönteni, 
hogy törli-e a szakaszt és minden játékosnak a par értéket adja-e. Amennyiben 
háromnál több szakasz válik játszhatatlanná, a teljes pályát játszhatatlannak kell 
minősíteni, és kedvezőtlen időjárásra vonatkozó szabályok lépnek életbe.

PÁLYA

A PAR számot 66 és 74 közé kell igazítani, a pálya adottságainak megfelelő, a 
játékosok számára reális értékeket kialakítva.

A pálya kialakítójának figyelembe kell venni az általános időjárási körülményeket 
(erős szél vagy heves esőzés), mikor megtervezi a szakaszokat, hogy megelőzze a 
megjátszhatatlan szakaszok kialakulását. Az ő felelőssége továbbá, hogy olyan pályát 
alakítson ki, ami a játékosok számára megfelelő tempóban teljesíthető szakaszokat 
biztosít és nagy hangsúlyt fektet a pin pozíciók kialakítására.



A tervező és a versenyigazgató felelőssége a DROP ZÓNÁK kialakítása és olyan 
tárgyak pályára való kihelyezése, amivel a nehezen visszaszerezhető labdák elérhetővé
válnak (például vizes akadályok környezetében).

UTÓLAGOS BÜNTETÉS

Amennyiben bármelyik játékost megbüntetik, az eredményeket frissíteni kell és az 
érintettnek az esetleges pénzdíjat és egyéb díjakat vissza kell szolgáltatnia a 
szervezőnek, amit a frissített eredmények alapján kell újraosztani. Utólagos büntetést a
verseny befejezését követően legfeljebb egy hónappal később lehet kiszabni.

VERSENYREGISZTRÁCIÓ

A játékosoknak egyértelműen tisztában kell lennie az adott verseny szabályzatával és 
feltételeivel, mielőtt regisztrálnak az eseményre.

BLUEGOLF

2020-ban a BlueGolf rendszerét használja az FIFG a régiós és a World Tour ranglisták 
kezelésére. Továbbá a BlueGolf rendszerét szükséges használni eredményfelvitel 
céljából, hogy a megfelelő ranglisták frissíthetőek és aktuálisak legyenek. Szintén 
használható élő eredményfelvitelhez és a játékosok statisztikáinak lekéréséhez.

MAJOR VERSENYEK

 A szervezőknek 165 helyet kell biztosítaniuk az alábbi játékosok számára:
 50 legmagasabban rangsorolt nemzeti játékos
 80 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor férfi kategóriájában
 20 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor szenior kategóriájában
 15 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor női kategóriájában

Ezeket a helyeket a szervezőknek a regisztráció kezdetét követő 30 napig kell 
fenntartani.

Amennyiben a legmagasabban rangsorolt nemzeti játékos a 2019-es WT legjobb 80 
játékosának is tagja, a kiosztandó hely a WT 2019-es ranglistáján a sorban következő 
játékosokra (81., 82., stb.) száll.



FIFG 500-AS VERSENYEK

 A szervezőknek 155 helyet kell biztosítaniuk az alábbi játékosok számára:
 50 legmagasabban rangsorolt nemzeti játékos
 70 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor férfi kategóriájában
 20 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor szenior kategóriájában
 15 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor női kategóriájában

Ezeket a helyeket a szervezőknek a regisztráció kezdetét követő 20 napig kell 
fenntartani.

Amennyiben a legmagasabban rangsorolt nemzeti játékos a 2019-es WT legjobb 70 
játékosának is tagja, a kiosztandó hely a WT 2019-es ranglistáján a sorban következő 
játékosokra (71., 72., stb.) száll.

FIFG 250-ES VERSENYEK

 Maximum versenyzői létszám:
 220, amennyiben egy pályán rendezik a versenyt
 350, amennyiben egynél több pályán rendezik a versenyt

 A szervezőknek 145 helyet kell biztosítaniuk az alábbi játékosok számára:
 50 legmagasabban rangsorolt nemzeti játékos
 60 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor férfi kategóriájában
 20 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor szenior kategóriájában
 15 legjobb játékos a megelőző évi WT rangsor női kategóriájában

Ezeket a helyeket a szervezőknek a regisztráció kezdetét követő 10 napig kell 
fenntartani.
Amennyiben a legmagasabban rangsorolt nemzeti játékos a 2019-es WT legjobb 60 
játékosának is tagja, a kiosztandó hely a WT 2019-es ranglistáján a sorban következő 
játékosokra (61., 62., stb.) száll.

KÖLTSÉGVETÉSI STRUKTÚRA

Az FIFG eltörölte a 250-es és 500-as versenyeken a kötelező pénzdíjazást, ami 
azoknak az országoknak is megteremti a rangos versenyek rendezését, akik eddig ezt 
anyagi megfontolásból nem tehették meg. Ez az új követelmény nem kötelezi a 
szervezőket a pénzdíjazás mellőzésére. Más szavakkal, a pénzdíj nem tűnik el, de 
többé nem kötelező.



Ezen felül minden országnak az alábbi díjat kell fizetni World Tour versenyek 
megrendezéséért.

- $500 a 250-es
- $1.000 az 500-as
- $1.500 a Major versenyekért + kötelező $7.500 készpénzdíjazás

Ezt az összeget (nagyjából $35.000) a FIFG a Masters szervezésére és a World Tour 
top játékosainak díjazására fordítja és ebből fedezi az esetleges extra költségeket, ami 
a rendező országot terheli. Ez a költségvetés nem csak a különböző régiók legjobb 
játékosainak díjazására van, hanem az anyagi mérséklést is képviseli a korábbi 250-es 
és 500-as versenymodellek kötelező pénzdíjához képest.



Elosztás

WT & Regionális Tour Díjazásának elosztása

Masters (*)
Díjak, pálya, szervezés: 13,000

(*) A Masters szervezését és formátumát a Majort szervező házigazda ország határozza
meg. A FIFG véleménye szerint két plusz nap szükségeltetik a Major programjának 
megnövelésére. Fontos: A Major és a Masters két külön esemény.



FIFG VILÁGBAJNOKSÁG 2020, KVALIFIKÁCIÓ

Az alábbi pozíciók érnek automatikus kvalifikációt és lehetőséget a kvótát szerző 
játékos nemzetének újabb kvótás pozíciók betöltésére a ranglista zárásakor:

World Tour Ranglista:

 Férfi kategória: Top 10
 Szenior kategória: Top 5
 Női kategória: Top 3

Régiós ranglista:

 Férfi kategória: Top 3/régió
 Szenior kategória: Top 1/régió
 Női kategória: Top 1/régió

Fontos: A világbajnokság kvalifikációs időszaka 2020. augusztus 31-én zárul. Ez azt 
jelenti, a világbajnoki helyeket a fenti dátumkor regisztrált aktuális pozíciók alapján 
osztják el.

Amennyiben egy játékos már kvalifikált a világbajnokságra, a 2020-ban kivívott újabb 
kvótája továbbszáll a ranglistán következő játékosra.



FIFG VERSENYEK BEKATEGORIZÁLÁSA

FIFG-50

Ezek a versenyek a nemzeti tour-ok és a régiós ranglisták részei is lehetnek, bárki
részt vehet ezeken a versenyeken. Csak a FIFG tagországok játékosai 
részesülnek a World Tour pénzdíjaiból és kaphatnak ranglista pontot. 
Vendégstátuszú játékos nem játszhat egy flightban a tagországok játékosaival.

Minden FIFG-50-es verseny 
követelménye:

● Golf vagy footgolf pályán rendezett,
a FIFG szabályait követi

● 9 vagy 18 szakaszra kialakított 
footgolf pályán rendezett

● Legalább egy kör, minimum 18 
szakasz lejátszása

● Kötelező FIFG World Tour licenc
● Legalább egy főmarshall
● Nincs utólagos lepontozás
● Minimum 15 játékos a FÉRFI 

kategóriában (*)
● Minimum 3 játékos a SZENIOR 

kategóriában (*)
● Minimum 3 játékos a NŐI 

kategóriában (*)

(*) A FIFG nyomon követi az országok 
szervezőinek munkáját, hogy azok 
megfeleljenek a kritériumoknak és azok nem
teljesülése esetén szankciókat léptessen 
életbe a szervezőkkel szemben (jövőben 
események megszervezésétől való 
megfosztás).



FIFG-100

Ezek a versenyek a nemzeti tour-ok és a régiós ranglisták részei is lehetnek, bárki
részt vehet ezeken a versenyeken. Csak a FIFG tagországok játékosai 
részesülnek a World Tour pénzdíjaiból és kaphatnak ranglista pontot. 
Vendégstátuszú játékos nem játszhat egy flightban a tagországok játékosaival.

Minden FIFG-100-as verseny 
követelménye:

● Golf vagy footgolf pályán 
rendezett, a FIFG szabályait követi

● 9 vagy 18 szakaszra kialakított 
footgolf pályán rendezett

● Legalább egy kör, minimum 18 
szakasz lejátszása

● Kötelező FIFG World Tour licenc
● Legalább egy főmarshall
● Nincs utólagos lepontozás
● Minimum 18 játékos a FÉRFI 

kategóriában (*)
● Minimum 3 játékos a SZENIOR 

kategóriában (*)
● Minimum 3 játékos a NŐI 

kategóriában (*)

(*) A FIFG nyomon követi az országok 
szervezőinek munkáját, hogy azok 
megfeleljenek a kritériumoknak és azok 
nem teljesülése esetén szankciókat 
léptessen életbe a szervezőkkel szemben 
(jövőben események megszervezésétől 
való megfosztás).



FIFG-250

Ezek a versenyek a különböző, akár nemzeti tour-ok részei is lehetnek és a 
regionális, valamint a World Tour részei. A tagországok játékosai részt vehetnek a
versenyeken, amennyiben rendelkeznek World Tour licenccel.

Minden FIFG-250-es verseny 
követelménye:

● Golf vagy footgolf pályán 
rendezett, a FIFG szabályait követi

● 9 vagy 18 szakaszra kialakított 
footgolf pályán rendezett

● Nem lehet golfozó a pályán a 
footgolf verseny idején

● Legalább egy kör, minimum 18 
szakasz lejátszása

● Kötelező FIFG World Tour licenc
● Kötelező gyakorlónap a versenyt 

megelőzően
● Legalább egy főmarshall
● Minimum 1 liter víz/játékos/kör 

biztosítása
● Kötelező élő eredménykövető 

rendszer használata minden 
versenynapon

● Nincs utólagos lepontozás
● Minimum 35 játékos a FÉRFI 

kategóriában (*)
● Minimum 5 játékos a SZENIOR 

kategóriában (*)
● Minimum 3 játékos a NŐI 

kategóriában (*)

(*) A FIFG nyomon követi az országok 
szervezőinek munkáját, hogy azok 
megfeleljenek a kritériumoknak és azok 
nem teljesülése esetén szankciókat 
léptessen életbe a szervezőkkel szemben 
(jövőben események megszervezésétől 
való megfosztás).



FIFG-500

Ezek a versenyek a különböző, akár nemzeti tour-ok részei is lehetnek és a 
regionális, valamint a World Tour részei. A tagországok játékosai részt vehetnek a
versenyeken, amennyiben rendelkeznek World Tour licenccel.

Minden FIFG-500-as verseny követelménye:

● Golf vagy footgolf pályán rendezett, a 
FIFG szabályait követi

● 18 szakaszra kialakított footgolf pályán 
rendezett

● Nem lehet golfozó a pályán a footgolf 
verseny idején

● Legalább két versenynapon, minimum
2x18 szakasz (összesen minimum 36) 
lejátszása

● Kötelező FIFG World Tour licenc
● Kötelező gyakorlónap az első 

versenynapot megelőzően
● Legalább egy főmarshall
● Bemelegítő terület biztosítása puttolás 

és távolságbemérés gyakorlására
● Minimum 1 liter víz/játékos/kör 

biztosítása
● Kötelező élő eredménykövető rendszer 

használata minden versenynapon
● Nincs utólagos lepontozás
● Minimum 50 játékos a FÉRFI 

kategóriában (*)
● Minimum 8 játékos a SZENIOR 

kategóriában (*)
● Minimum 4 játékos a NŐI kategóriában 

(*)

(*) A FIFG nyomon követi az országok 
szervezőinek munkáját, hogy azok 
megfeleljenek a kritériumoknak és azok nem 
teljesülése esetén szankciókat léptessen 
életbe a szervezőkkel szemben (jövőben 
események megszervezésétől való 
megfosztás).





Major - FIFG-1000

Ezek a versenyek a különböző, akár nemzeti, régiós vagy egyéb tour-ok részei 
is lehetnek. A tagországok játékosai részt vehetnek a versenyeken, amennyiben
rendelkeznek World Tour licenccel.

Minden FIFG-1000-es verseny követelménye:

● Golf vagy footgolf pályán rendezett, a FIFG szabályait követi
● 18 szakaszra kialakított footgolf pályán rendezett
● Nem lehet golfozó a pályán a footgolf verseny idején
● Legalább három versenynapon, minimum 3x18 szakasz (összesen minimum

54) lejátszása
● Kötelező FIFG World Tour licenc
● Kötelező gyakorlónap az első versenynapot megelőzően
● Legalább két főmarshall
● Bemelegítő terület biztosítása puttolás és távolságbemérés gyakorlására
● A minimum díjazás: $7.500
● A minimum csapatdíjazás – az összdíjazás 20%-a –: $1.500 
● A szenior és női díjazás az összdíjból kivont csapatdíjazást követően kerül 

megállapításra. A résztvevők számától függően kerül kialakításra, 
kategóriánként maximum 25%-ig, ami például a $7.500 esetén maximum 
$1.875.

● Készpénzdíjazás:
● MINIMUM a green fee árának megtérítése a FÉRFI kategória 10. 

helyezettjének
● MINIMUM $1.000 a FÉRFI kategória győztesének
● MINIMUM $350 a SZENIOR kategória győztesének
● MINIMUM $350 a NŐI kategória győztesének
● Minimum 1 liter víz/játékos/kör biztosítása
● Kötelező élő eredménykövető rendszer használata minden versenynapon
● Nincs utólagos lepontozás
● Minimum 70 játékos a FÉRFI kategóriában (*)
● Minimum 10 játékos a SZENIOR kategóriában (*)
● Minimum 5 játékos a NŐI kategóriában (*)

(*) A FIFG nyomon követi az országok szervezőinek munkáját, hogy azok 
megfeleljenek a kritériumoknak és azok nem teljesülése esetén szankciókat 
léptessen életbe a szervezőkkel szemben (jövőben események megszervezésétől
való megfosztás).



VERSENY OSZTÁLYOZÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE

A következő négy évben minden főbb eseményt osztályoznak és értékelnek mind a 
játékosok, mind a FIFG képviselői, hogy a versenyek minőségéről tiszta képet 
alkothassanak. A cél, hogy egy verseny szervezése osztályozható legyen.

 Játékosok részéről
Minden nagy versenyt követően (FIFG 250 / FIFG 500 / FIFG MAJOR), a 
játékosok egy formanyomtatvány kitöltésével értékelhetik a versenyt. Erre a 
versenyt követő két hétben lesz lehetőségük. A játékosok számára ez kötelező 
lesz, amennyiben valaki ennek a kötelezettségnek háromszor nem tesz eleget 
egy szezon során, 50 WT pont levonással sújtandó az év végén.

 A FIFG részéről
Bármely FIFG képviselő értékelheti a versenyt, amin részt vett. Továbbá, lesznek
olyan játékosok, akik a pályán a FIFG-et is képviselik. Ők WT képviselőknek 
számítanak és részt vesznek a WT bizottság munkájában, hogy megbeszéljenek
és értékeljenek versenyeket.

MASTERS 2020

A Masters egy olyan évenkénti verseny, amit a legjobb nemzeti, regionális és WT 
játékosok részvételével rendeznek.

A férfi kategóriában minden régió top játékosai (10 a Régió 1-ből + 10 a Régió 2-ből + 
20 a Régió 3-ból + 10 a Régió 4-ből) + a top 30 játékos a világranglistáról.

A szenior kategóriában minden régió top játékosai (3 a Régió 1-ből + 3 a Régió 2-ből + 
5 a Régió 3-ból + 3 a Régió 4-ből) + a top 10 játékos a világranglistáról.

A női kategóriában minden régió top játékosai (3 a Régió 1-ből + 3 a Régió 2-ből + 5 a 
Régió 3-ból + 3 a Régió 4-ből) + a top 10 játékos a világranglistáról.

A fentieken túl minden tagország küldhet egy játékost (nemzeti bajnok vagy a nemzetet 
képviselő) minden kategóriában.

A Masters az egyik Major versennyel párhuzamosan zajlik majd a következő évben (a 
négy régiót rotálva), hogy a szervezést, logisztikát, stb. segítsék. Az első Masters 2021-
ben lesz.

A tervek szerint 36 szakaszon (+ playoffok) bonyolított versenymodell kidolgozásán a 
szervező ország dolgozik majd és a FIFG elnökség jóváhagyásával léphet életbe.



JÁTÉKOSOK VISELKEDÉSE

A játékosoktól elvárt magatartás: a játék sportszerű szellemiségének szem előtt tartása,
tisztességes hozzáállás, másokkal szemben mutatott figyelmesség. A szervezőknek és
a főmarshallnak joga van kizárni egy játékost súlyos vétség esetén, ami 
szembemegy a sportág szellemiségével, a FIFG vagy a helyi szabályokban 
foglaltakkal.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS

Alkohol, tiltott kábítószerek és a dohányzás SZIGORÚAN TILOS a FIFG 
versenyein. A játékosoknak ezt tiszteletben kell tartania és a szervezőknek megvan a 
jogköre, hogy az ez ellen vétő játékost bármikor, bármilyen indokkal kizárja.

SZERVEZŐK VISELKEDÉSE

A szervezőknek a versenykezdés előtt meg kell nevezniük a versenyigazgató és a 
főmarshall(ok) személyét. Minden szervezőnek joga van a saját viselkedési kódexét 
alkalmazni a versenyein, amennyiben az tiszteletben tartja a FIFG szabálykönyvének 
etikettre és viselkedésre vonatkozó részeit.

FIFG WORLD TOUR LOGÓ HASZNÁLAT

A játékosoknak a FIFG World Tour 2020 logót a saját tagországuktól kell kérniük.

A FIFG World Tour 2020 logó használata a nemzeti szövetség logójával (FIFG 
tagország) együtt lehetséges.

Amennyiben erre nincs felhatalmazása, a játékos nem használhatja a nemzeti 
szövetség logóját a felszerelésén. Az olyan felszerelések, melyen a tagország és a 
World Tour logó együtt szerepel, csak a World Tour és a tagország által szervezett 
versenyeken használható. Az ez ellen vétő játékosok elveszítik pontjaikat az adott 
versenyen. A tagországok felelőssége, hogy a felhatalmazást megadja és a megfelelő 
formátumot eljuttassa a játékosok részére.

A FIFG-GEL NEM ÖSSZEEGYEZTETHETŐ LOGÓK VISELÉSE TILOS.

A BÜNTETÉS AKÁR KIZÁRÁS IS LEHET.



FIFG WORLD TOUR KAPCSOLAT

Bármilyen World Tour témával a játékosok és a versenyszervezők hivatalos formában, 
e-mailben fordulhatnak a WT bizottság felé.

E-mail: wt@fifg.org

2020, FIFG World Tour Szervezőbizottság
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