Meghívó

XX. Audi quattro
Golf Kupa
2022. május 20. (péntek)

Szabályok
A verseny az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának,
valamint a Pannónia Golf and Country Club verseny alatt érvényes helyi szabályainak
megfelelően kerül megrendezésre. A verseny nem HCP módosító verseny.

A 2–3. helyezettek kupát és értékes ajándékokat nyernek.

Időpontok: 2022. május 20. (péntek)

A nevezési díjat a verseny nevezési határidejét – 2022. május 19., 12:00 –
megelőzően a klub recepcióján lehet befizetni, illetve a Golf & Country Club
Máriavölgy Zrt. bankszámlájára (50420609-10007170)
„Audi Golf Cup Nevezés 2022 + név” megjegyzéssel átutalni.

Helyszín: Pannonia Golf & Country Club, 8087 Alcsútdoboz, Máriavölgy.
Indítás: 10:00, Shotgun starttal.
A játék formája: Greensome (Stableford szabályok
szerint számolva) 18 szakaszon.
Szervező: Porsche Hungaria Kft. és a Pannonia Golf & Country Club.
Résztvevők: A versenyre amatőr játékos párok jelentkezését fogadjuk el.
 versenyre az egyes játékosok maximális WHS HCP-je 36 lehet
A
A játékos párok összes WHS HCP-je maximálisan 56 lehet
A játékospárok playing HCP-je közötti különbség maximálisan 20 lehet
Alsó korhatár: A verseny napjáig betöltött 18 év
HCP kalkuláció: jobb játékos CH-jének a 70%-a
+ a gyengébb játékos CH-jének a 30%-a

Nevezési díj: A PGCC tagjainak 15 000 Ft. Más golfklubok tagjainak: 30 000 Ft.

A nevezési díj tartalmazza:
Részvétel a versenyen.
Green fee a verseny napján.
Részvétel a versenyt megelőző büféreggelin
és az azt követő svédasztalos étkezésen.
Audi Golf Sport póló.
Nevezési határidő: 2022. május 19., 12:00
A szervezők fenntartják a jogot a játékospárok létszámának a pálya
befogadóképessége szerinti limitálására. Maximális játékos szám 104 fő.
Regisztráció: Nevezni egyénileg Golfigo oldalán keresztül lehetséges.
A nevezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé.

Minden egyes versenyző játékosnak érvényes szövetségi
versenyengedéllyel kell rendelkeznie!

Túljelentkezés esetén a játékra jogosultak sorrendjét
a jelentkezések időrendi sorrendje határozza meg.

Figyelem! Ha a játékospár valamelyik tagja az elmúlt öt évben már
megnyerte a versenyt, nem szerezhet jogot a Világdöntőn való indulásra.

Az aktuális covid szabályok szerint kerül megrendezésre az esemény.

További kategóriák:
 earest to the audi line
N
 earest to the pin
N
Bruttó kategória I. helyezett
Nettó kategória 1–3. helyezett díjak: Az első helyezett pár a kupák és az
értékes ajándékok mellett térítésmentes részvételt nyer a Világdöntőre,
mely 2022. október 9–13. között Rómában (Olaszország) kerül megrendezésre.

A helyszínen számos Audi modell, többek között az új A8 60 TFSI e plug-in hibrid
valamint a tisztán elektromos Audi RS e-tron GT is megtekinthető.

Jó játékot kívánunk!

