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2015 évi Magyar Kupa és XV. Budakeszi Kupa


A verseny célja:

A sportágat kedvelők részére versenyzési lehetőséget biztosítani, valamint a Budakeszi Kupa elnyerése.

A verseny lebonyolításának rendje:

2.1 Versenyszámok

Egyéni verseny: női, férfi, és amatőr (kortól és nemtől függetlenül a mezőny egy kategóriában indul (amatőrök külön)).

A verseny időpontja és helyszíne, edzéslehetőség 

Egyéni verseny: 2015. 10.04. (vasárnap), Budakeszi, Márity László u.. (miniatűr) 
A verseny kezdési időpontja 9.00 óra
Edzéslehetőség: a pálya nyitvatartási rendje szerint minden nap, a versenyt megelőző napon díjmentesen.

A lebonyolítás részletes szabályai

Kategóriák:  kortól és nemtől függetlenül a mezőny egy kategóriában indul (amatőrök külön, kis létszám esetén együtt).

Vasárnap: 9.00-10.10-ig (várhatóan). 1. kör, repülő rajttal  (mindenki egyszerre kezd) 18 akadályon

     	     10.20-11.30-ig (várhatóan)  2. kör, repülő rajttal 18 akadályon

Amatőröknek itt véget érnek a küzdelmek, illetve a Budakeszi kupa eredményhirdetése ezen eredmények alapján történik. Díjat kap a legjobb ifjúsági, női, férfi és amatőr játékos. A többi versenyzőt a két kör eredménye alapján  erősorrendbe rendezzük és a Magyar Kupa küzdelmeiként pályanyeréses rendszerben folytatódik 18 akadályon, illetve döntetlen esetén az első hibáig.
        
A. csoport  1-8. között végzett
          B. csoport  9-16 között végzett
          C. csoport  17-24 között végzett
          D. csoport  25-32 között végzett

Tehát maximum 32 játékos folytatja a pályanyeréses rendszerben a küzdelmet  viszont ott mindenki 3-3 meccset játszik pályanyerésre. A versenyen tehát minden játékos 2 egész kört játszik, utána pedig 3-kört pályanyeréses rendszerben 18 akadályon. 
Az Magyar kupa győztesei a kategóriánkénti legjobb játékosok lesznek a pályanyeréses verseny küzdelmei alapján. Egyéb díjazás a szponzori felajánlások függvényében történhet


3. A versenyen való részvétel feltétele 

3.1 Regisztrált versenyzők

A versenyen csak az a 2015 évre regisztrált, versenyengedéllyel rendelkező versenyző indulhat, akinek a klubja tagja a Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetségnek, továbbá az amatőr (MMOSZ szabályzata szerinti) játékosok, továbbá a nevezési díjat (legkésőbb versenyt megelőzően vasárnap 8.45 óráig megfizette készpénzben a helyszínen.

3.2 Nevezési díjak

Egyéni versenyek 
Felnőtt,:		2.000 Ft/fő
Ifjúsági:		2.000 Ft/fő

Amatőr verseny:		2.000 Ft/fő
		
Nevezési határidő: 2015. október 4.-én 8.45 óráig a helyszínen Csömöri Lászlónál (valamint október 2.-án 15 óráig a gombkotonimrod@gmail.hu). 

A verseny díjazása

Egyéni versenyek: az első (1.) helyezett kupa, az első helyezet, valamint további helyezettek tárgyjutalomban részesülnek. Egyéb díjazás a szponzori felajánlások függvényében történhet.

Egyéb rendelkezések

1. A versenyt a M Golf Bt. rendezi. Az forduló helyszínén a zavartalan lebonyolításhoz a versenynek helyet biztosító klubnak, vagy pártoló tagnak hozzá kell járulnia a megfelelő tájékoztatás biztosításához a szükséges technikai eszközökkel:
- nagyméretű eredményhirdető tábla
- egy fő adminisztratív személyzet
- megfelelő számú takarítóeszköz (4-5 pályánként seprű és lehúzó)

A rendezőnek meg kell szervezni, hogy a versenyzők térítés ellenében versenynaponként egyszeri meleg étkezést vehessenek igénybe.

2. A versenyek lebonyolításához minden esetben háromtagú versenybíróságot kell alakítani. Elnöke az MMOSZ Versenybizottságának tagja kell, hogy legyen, a további tagokat helyszínen az elnökétől eltérő klubokból kell választani. A versenybizottság a körülmények függvényében eltérhet a kiírástól.

3. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Magyar Minigolf Országos Sportági Szakszövetség által elfogadott „Verseny és játékszabályzat” rendelkezéseit kell követni.

4. Óvást az egyes fordulók befejezése után 30 percen belül írásban lehet benyújtani a Versenybizottság jelenlévő képviselőjéhez az óvási díj (3.000 Ft) egyidejű befizetésével. Fellebbezni a verseny befejezését követő 48 órán belül írásban lehet az MMOSZ Elnöksége felé, az MMOSZ főtitkárának címezve a fellebbezési díj (4.000 Ft) egyidejű befizetésével.

Budapest, 2015. szeptember 29.


		

