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FOOTGOLF MATCH PLAY LEAGUE 2020
VERSENYKIÍRÁS

1.) A verseny pontos megnevezése:

Footgolf Match Play League 2020, rövidített neve: FMPL 20

2.) Verseny célja: 

A verseny fordulói alatt minél több győzelem megszerzése az adott ligában. A Footgolf 
Match Play League 2020-as kiírásában minden liga első helyezettje kupát, valamint első 5 
helyezettje magyar ranglista pontokat kap az alábbiak szerint:

A liga:
1. helyezett: 2500
2. helyezett: 2300
3. helyezett: 2100
4. helyezett: 1900
5. helyezett: 1700

B liga:
1. helyezett: 2000
2. helyezett: 1800
3. helyezett: 1600
4. helyezett: 1400
5. helyezett: 1200 

C liga:
1. helyezett: 1500
2. helyezett: 1300
3. helyezett: 1100
4. helyezett: 900
5. helyezett: 700

D liga:
1. helyezett: 1000
2. helyezett: 800
3. helyezett: 600
4. helyezett: 400
5. helyezett: 200
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Az A Liga utolsó két helyezettje kiesik a B-be. A B-ből a két legjobb jut fel az A-ba, az 
utolsó kettő kiesik a C-be. Ez a rendszer igaz a többi, alsóbb osztályra is. A ligák létszáma a
nevezők számától függ, de nem lehet több 10-nél, azaz egy liga legfeljebb 9 fordulóból áll. 
Egy liga elindításához minimum 3 játékos szükséges. 5-10 játékos esetén csak odavágós 
rendszerben bonyolítható az adott liga, 3 játékos esetén például háromszori körmérkőzés 
során, kilenc fordulóban alakul ki a sorrend. A szervezőbizottság dönthet úgy, hogy 
versenyszervezési szempontból változtat a ligák létszámán.

Osztályozó

A ligák legrosszabb, nem kieső és legjobb nem feljutó helyén szereplő játékosok 
osztályozó mérkőzést vívnak a feljutás/bennmaradás kiharcolásáért. Például A liga 8. és B 
liga 3. helyezettjeinek osztályozóján a mérkőzés győztese a következő szezonban az A 
liga, vesztese a B liga tagja lesz.

3.) A verseny időpontja és helyszínei:

Időpontok:
A kihirdetett játékhetek 14 meccsnapot (keddtől hétfőig) foglalnak magukba, minden 
esetben két hétvégével. Ezektől eltérni nem lehet. Semmilyen esetben nem lehet más 
napokon mérkőzéseket bonyolítani. Csak és kizárólag a verseny szervezői jogosultak 
egységesen egy adott játékhetet vagy a bajnokságot meghosszabbítani.

1. forduló – 2020. 06. 02-től 06. 15-ig
2. forduló – 2020. 06. 16-tól 06. 29-ig
3. forduló – 2020. 06. 30-tól 07. 13-ig
4. forduló – 2020. 07. 14-től 07. 27-ig
5. forduló – 2020. 07. 28-tól 08. 10-ig
6. forduló – 2020. 08. 11-től 08. 24-ig
7. forduló – 2020. 08. 25-től 09. 07-ig
8. forduló – 2020. 09. 08-tól 09. 21-ig
9. forduló – 2020. 09. 22-től 10. 05-ig
Osztályozó: 2020. 10. 06-tól 10. 19-ig.

Helyszínek (tee time foglalás szükséges minden esetben):

Minden magyarországi és külföldi, 18 szakaszos, FIFG verseny megrendezésére alkalmas 
footgolf pálya, plusz a 9 szakaszos Continental Citygolf Club (két kör lejátszásával).
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4.) A verseny meghatározása

Az FMPL egy ligatípusú bajnokság, a játék formája match play. Az adott ligába besorolt 
játékosok körmérkőzés során döntik el a végső sorrendet. A match play mérkőzések során 
döntetlen nem születhet. A győzelem a labdarúgáshoz hasonlóan 3, a vereség 0 pontot ér. 
Pontegyenlőség esetén az egymás elleni eredmény (csak a győzelmek száma, az egymás 
elleni pontkülönbség nem) rangsorol először, majd a csoportkörben szerzett, összesített 
pontkülönbség, majd a sorozatban nyert több szakasz, végül a kevesebb rúgásszám.

Azaz pontegyenlőség esetén a rangsorolás menete:
 egymás elleni mérkőzések (győzelmek száma)
 összesített pontkülönbség
 összesen megszerzett szakaszgyőzelem
 kevesebb rúgásszám

Ligák kialakítása:

Egy ligába legfeljebb tíz játékos kerül. Az adott ligában mindenki mindenkivel egyszer 
játszik. A játékosok a lejátszott legfeljebb 9 mérkőzés utáni pontszáma lesz a mérvadó. 

Amennyiben a párharcok a 18 szakasz után döntetlenre végződnek, akkor három 
szakaszon playoff következik. A playoff 3 szakasza minden esetben az adott pálya 1., 2. és 
3. szakasza. Ha itt is döntetlen, addig haladnak tovább szakaszonként (4., 5., 6., 7., stb.), 
ameddig valamelyik szakaszon az egyik játékos győzni tud. Az itt szerzett pontok 
hozzáadódnak a végeredményhez, a szétlövés három szakaszát mindenképpen végig kell 
játszani.

A játékosoknak kötelessége végigjátszani a 18 szakaszt és hibátlanul vezetni a score 
kártyát, amit egy rövid beszámolóval együtt csatolva kell a szervezőknek elküldeni a 
mérkőzés napján 24 óráig a press@mfgsz.hu e-mail címre vagy feltölteni a Footgolf Match 
Play League facebook csoportba. Az FMPL online is követhető lesz, a weboldalt a sorsolást 
követően teszik közzé a szervezők.

A játékosok kötelesek a score kártyát vagy az arról készült képet a forduló utolsó 
játéknapját követő hetedik nap éjfélig megőrizni.

A nevezési határidő után kialakuló mezőny osztályainak meccsnapjait és azok sorsolását 
követően az adott párosítások tagjai megegyeznek az összecsapás pontos időpontjáról. A 
párharcok résztvevői a megállapított mérkőzésidőpontról kötelesek a szervezőket 
értesíteni emailen vagy a Footgolf Match Play League facebook csoportban.
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Amennyiben a rendelkezésre álló meccsnapokból nem tudnak megegyezni egyben, ami 
mindkettejüknek jó, mérkőzésük 0-0-val kerül a rendszerbe, pontot ezért nem kapnak. A 
sikertelen megegyezésről a játékosok legkésőbb az előzetesen kihirdetett játéknapot 
megelőző napig kötelesek értesíteni a szervezőket. A meccsnapon felül nincs pótlásra 
lehetőség. Szélsőséges időjárás vagy előre nem látható események esetén a szövetség 
dönthet a fordulók meghosszabbításáról.

Minden kérdéses szituációban a FIFG aktuális szabálykönyve az iránymutató.

Például: 

A liga, 1. forduló, Kisoroszi, Magyar Golf Club, november 3.
Sajtos Attila – Horváth Ferenc
Attila és Ferenc ez esetben megbeszélik, hogy szombaton 14 órakor találkoznak a 
helyszínen, lejátsszák a mérkőzést, lefotózzák a hibátlan score kártyákat és néhány 
mondat kíséretében (ha vitás eset vagy playoff volt) elküldik a szervezőknek elektronikus 
úton vagy feltöltik az eredményt a facebook csoportba.
Amennyiben a meccsnapok egyike sem jó az egyik félnek, akkor azt a mérkőzést már 
nincs mód pótolni. Ha egyiküknek sem jó, akkor mindkettejüknek döntetlen mérkőzésként
kell elkönyvelniük a párharcot (pontot egyikük sem kap). Ha valamelyik játékos háromszor
nem tud kiállni, akkor az kizárással büntetendő. Ebben az esetben a labdajátékoknál bevett
szokást alkalmazva a játékos minden eddigi eredményét 0-3-as mérleggel írják jóvá az 
ellenfelek javára. A kizárt játékos a liga utolsó helyére kerül. Amennyiben kettőnél több 
játékos kerül kizárásra a szezon során egy adott ligából (azaz több, mint ahányan 
kieshetnek az adott ligából), akkor a kizárt játékosok a következő szezonban legfeljebb 
csak eggyel lejjebbi osztályban indulhatnak el, a mezőnyt az alacsonyabb osztály 
eredetileg nem feljutó játékosaival töltik fel a szervezők.

A fordulók sorsolása véletlenszerűen történik, nincs kiemelés ligán belül.

Match play:

A „match play” játék győztese az a játékos, aki a 18 szakaszos footgolf pályán ellenfelénél 
legalább eggyel több szakaszon bizonyul jobbnak. Adott szakaszt az a játékos nyeri, 
amelyik kevesebb rúgásszámból teljesíti azt. Szakaszonként a győztes fél egy pontot kap. 
Amennyiben egy adott szakaszt ugyanannyi rúgásból teljesítenek a játékosok, egyikük 
sem kap pontot. Szakaszgyőzelemért legfeljebb egy pont jár. A 18 szakasz végén a pontok 
összeadásából alakul ki a végeredmény. Ez lehet akár 18-0, 9-9, de 0-0 is. Minden szakaszt 
végig kell játszani és a játékosok kötelesek pontosan vezetni a score kártyát, mert a 
rúgásszám is döntő súllyal bírhat a későbbiekben. A hibásan vagy pontatlanul vezetett 
score kártyát a szervezők nem fogadják el, a játékos ez esetben vesztes párharcként 
köteles elkönyvelni a mérkőzést.

A match play szabályokat a FIFG érvényben lévő szabálykönyve szerint kell alkalmazni.
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Egy játékos egy szakaszon legfeljebb par + 10 rúgást teljesíthet. Amennyiben a játékos az 
adott szakaszt a maximális rúgásra sem tudja megjátszani, úgy a szakasz befejezettnek 
tekinthető és tovább kell menni a következő szakaszra. 

Az FMPL lebonyolításában a FIFG szabálykönyve és a FOB 2020-as kiírása az iránymutató.

Játékos feladata: 

A verseny napján a versenyre kijelölt pályán tilos a gyakorlás! Gyakorlásnak minősül 
minden rúgás, amelyet a versenypálya bármely részén – értve ez alatt elsősorban a tee 
box és a lyuk közötti területet – végez a játékos, és amelynek célja a pálya bármely 
részének megismerése, begyakorlása. Aki a verseny napján, a versenypályán gyakorol, 
azonnal kizárható a versenyből.

Nem minősül gyakorlásnak a verseny első szakaszának megkezdése előtt a játékos által 
bemelegítés céljából végzett rúgás, amennyiben az nem irányul a pálya bármely részének 
megismerésére, továbbá, ha a játékos azon a napon más verseny keretein belül teljesíti a 
pályát.

Minden játékos a saját, valamint ellenfele eredményét is vezeti a score kártyán a verseny 
során. A score kártyán minden adat kitöltése kötelező! A score kártyát kizárólag a játékos 
vezetheti, azon más személy (pl.: kísérő) semmilyen bejegyzést nem tehet.
A score kártyát a szakasz befejezését követően minden játékos úgy köteles kitölteni, hogy 
azzal a következő flight játékát ne zavarja, illetve tartsa fel. A score kártyát legkésőbb a 
következő szakasz elrúgó helyén ki kell tölteni.
A verseny végén minden játékos aláírja az általa vezetett, valamint a saját eredményét 
tartalmazó score kártyát. 

Minden játékos köteles a verseny végeztével még aznap (24 óráig) a két score kártyát 
lefényképezve (jól látható módon, jó minőségben) elküldeni e-mailben a press@mfgsz.hu 
címre vagy feltölteni a Footgolf Match Play League facebook csoportba. A kép mellé 
kötelesek a pontos végeredményt feltölteni. Amennyiben playoff döntött a párharcról, azt 
kötelesek szakaszonként részletezni a score kártyán vagy szöveges üzenetben.

A score kártya kitöltésére, vezetésére, illetve leadására vonatkozó szabályok elmulasztása 
esetén az érintett játékos vereséggel zárja a párharcot vagy a páros döntetlennel zárja a 
fordulót.

Az a játékos, aki a labdáját nem rendeltetésszerűen használja (pl. dühből az égbe rúgja) a 
verseny során, azonnal elveszíti az adott/befejezett szakaszt.

A két szakasz között elkövetett szabálytalanság esetén a büntetés (szakaszvesztés) már 
befejezett szakaszra vonatkozik.
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A játékosok kötelesek arról gondoskodni, hogy kísérőik legalább 15 méterrel a játékosok 
mögött helyezkedjenek el.

5.) A verseny kiírója, elérhetősége:

Magyar Footgolf Szövetség
1028, Budapest, Várhegy u. 8.
www.mfgsz.hu
press@mfgsz.hu

Kontaktszemély:

 Molnár Attila: +36-20-520-5824, főszervező

6.) A verseny kategóriái:

Nincs kor vagy nem szerinti besorolás. A ligákba való besorolás a megelőző bajnokság 
végeredménye alapján alakul ki. Az A Liga utolsó két helyezettje a B-ben folytatja, a B Liga 
első kettője feljut az A-ba. A B Liga utolsó két helyezettje kiesik a C-be, a C első két 
helyezettje feljut a B-be, és így tovább. Amennyiben egy befejeződött liga valamely 
játékosa bármilyen oknál fogva nem vállalja az indulást a következő szezonban, a 
befejezett liga mögötte álló játékosa lép a helyébe. Azaz, például a B liga ötödik helyezettje
nem indul a következő bajnokságban, akkor az így egy fővel lecsökkent mezőnyt az alsóbb
liga legjobb, nem feljutó helyen végző játékosával (de semmiképp a B Liga kiesőjének 
egyikével) tölthető fel. A korábban match play bajnokságban nem szerepelt vagy szerepelt,
de egy vagy több kiírást kihagyó játékos csak a legalsó ligába kaphat besorolást. Az új 
játékosok besorolási sorrendjét a magyar ranglista aktuális (sorsolás és ligabeosztás 
időpontjakor rögzített) állása adja. Amennyiben a játékos(ok) nem szerepelnek a 
ranglistán, akkor az előző, már befejezett Footgolf Országos Bajnokság végeredménye a 
mérvadó. Amennyiben ez sem dönt a játékosok között, egy előre meghatározott időben és
helyen lejátszott, amolyan „rangsoroló” dönt az érintettek között a besorolásról.
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7.) Nevezés, regisztráció

A nevezésre minden tizedik életévét betöltött személy jogosult, aki a nevezését leadta 
elektronikus formában a press@mfgsz.hu e-mail címre és befizette a nevezési díjat 2020. 
május 28-án éjfélig.

Banki átutalással az MFGSZ számlájára:
Bank: OTP BANK
Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
Bank kódja: 117
Cégnév: Magyar Footgolf Szövetség
Bankszámlaszám:
1170 2081 2000 4697 0000 0000
SWIFT (BIC) kód: OTPVHUHB
Adószám: 18731136-1-41

Közlemény: Egyéni FMPL, név (pl.: Egyéni FMPL, Molnár Attila)

Az FMPL nevezési díja 10.500 forint/fő/bajnokság. A nevezési díjat egy összegben köteles a
játékos megfizetni a bajnokság kezdete előtt a fenti módon.
A nevezési díjon felül minden játékos köteles alkalmankénti green fee megfizetésére, 
amelyet az adott pálya határoz meg.

Az a játékos, aki a meccsnapra előzetesen jelentkezik, de a versenyen nem jelenik meg, és 
a jelentkezését előzetesen nem vonja vissza a versenykezdés előtt minimum 12 órával, a 
mérkőzést elveszíti, a vétlen fél a győztese a párharcnak, ezt a szervezők 3-0 arányban, 72-
180-as rúgásszám különbséggel írják a győztes játékos javára. A vétlen fél dönthet úgy, 
hogy a forduló hátralévő napjaiban mégis lejátssza a mérkőzést ellenfelével, de akkor 
vállalja annak a következményét, hogy amennyiben ő nem tud kiállni az új időpontra 
tervezett mérkőzésen, akkor már nem hivatkozhat az első, tervezett mérkőzésen betöltött 
vétlen szerepére, innentől ellenfele lesz a vétlen és nyeri meg a találkozót ki nem állás 
esetén.

A szövetség ezúton is kéri a játékosokat, hogy a footgolf alapjául szolgáló sportszerű 
magatartás szabályait vegyék figyelembe a mérkőzések egyeztetése során és álljanak 
rugalmasan az egyeztetéshez. 

8.) Eredmények közzététele, ideje:

A beérkezett eredmények feldolgozása után a végeredmények, a ligák állásai a 
magyarfootgolf.hu weboldalon és a Footgolf Hungary facebook oldalon lesznek 
megtalálhatóak a forduló utolsó meccsnapját követő napon.
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9.) Óvás

Óvást benyújtani a párharc befejezését követő 48 órán belül lehet. Óvást kizárólag az 
óvással érintett versenyen résztvevő játékos nyújthat be.
Az óvás díja 15.000,- Ft, amely összeg az óvás elfogadása esetén visszajár az óvást 
benyújtónak. 
Az óvást e-mailen keresztül kell benyújtani a Fegyelmi Bizottságnak, az óvási díj 
megfizetésével egyidejűleg. Az óvási díj megfizetésének hiánya esetén az óvás – külön 
vizsgálat nélkül – elutasításra kerül.

Az óvásban az arra okot adó esetet tényszerűen le kell írni, bemutatva az alátámasztó 
bizonyítékokat. Az óvásnak tartalmaznia kell a benyújtó személy nevét, elérhetőségét és 
aláírását, ezek hiányában az óvás – külön vizsgálat nélkül – formai okok miatt elutasításra 
kerül.
Az óvást a Fegyelmi Bizottság bírálja el. A bizottság az óvásban foglaltak kivizsgálása 
érdekében bármely az óvással érintett versenyen résztvevő játékost vagy egyéb a verseny 
lebonyolításában közreműködő személyt meghallgathat.

A bizottság az óvás elbírálásakor a verseny tisztaságát tekintik elsődlegesnek. Az óvás 
keretében szabálysértéssel megvádolt játékosnak egyértelműen igazolnia kell a szervezők 
felé, hogy a versenyre vonatkozó szabályoknak megfelelően járt el a verseny során.

A bizottság az óvással kapcsolatos döntéséről írásban értesíti az óvást benyújtó személyt, 
valamint a verseny rendezőjét.
Az óvás elutasítása esetén a Magyar Footgolf Szövetség elnökségéhez intézett 
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés előterjesztésének határideje az óvásról szóló döntés
közlésétől számított 5. munkanap. A fellebbezés díjmentes, egyebekben az óvásra 
vonatkozó szabályok érvényesek rá.

10.) Egyéb rendelkezések

A játékosok kötelesek betartani mind a szervező által közzétett, mind a rendezvény 
helyszínén hatályos házirendet. 

A játékosok kötelesek az eseményre vonatkozó valamennyi sportszabály betartásával 
versenyezni, és sportemberhez méltó magatartással részt venni az eseményen, valamint 
saját és sporttársaik testi épségét megóvni.

A játékosok nem tanúsíthatnak olyan magatartást, amely más játékost a versenyzésben 
megzavarhat.

A játékosok tudomásul veszik, hogy a verseny ideje alatt kötelesek a versenykiírást 
megszegő játékostárs büntetéseit feljegyezni, ennek elmulasztása esetén ők maguk is 
büntetésben részesülnek minden egyes ilyen mulasztás esetén.
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A sportszerűtlen magatartás és nem sporteseményhez méltó viselkedés kizárást vonhat 
maga után, a szankció kiszabására a szervező jogosult.

Alkohol és kábítószer fogyasztása, továbbá dohányzás a score kártya felvételétől annak 
leadásáig tilos!

Ezen szabály megszegése esetén a vétkes játékost a szervező azonnal kizárja a versenyből.
Tilos továbbá alkoholos, vagy bódult állapotban versenyezni! Amennyiben valamelyik 
játékosról feltételezhető, hogy alkoholos, vagy bódult állapotban versenyez, a szervező 
jogosult az érintett játékost azonnal kizárni a versenyből. 

A kizárt játékos vereséggel, a vétlen rivális győzelemmel zárja a mérkőzést.

A rendezők a versenykiírás megváltoztatásának jogát fenntartják!

Budapest, 2020. 05. 19.
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