Junior válogatott program 2019.

Magyar Golf Szövetség
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1. Bevezető
2018 év elején kértek fel a kapitányi pozícióra, hogy aktív szereplője és vezetője lehessek a magyar junior
válogatott fejlesztésének és segítsem versenyzésüket mind a hazai mind a nemzetközi golf világában. Az
első év tapasztalatokban gazdag esztendő volt számomra, a válogatott csapatok munkáját és életét
belülről, testközelből éltem meg. Az eddigi tapasztalatok alapján a fejlesztendő területek a következők:
- Kiválasztási rendszer: bekerülés és kikerülés (!) feltételeinek lefektetése
- Eredményesség / stroke átlagok javítása
- A játékosok belső értékrendje
- Nemzeti mez viselete
- Csapatszellem erősítése
- Szülői magatartás/hozzáállás
- A válogatott külső megítélése
- Egyértelmű feltételrendszer év eleji lefektetése / szerződés elkészítése

2. Célok és Versenyek 2019-ben
1.EOHT

2018-ban: fiúk 4. hely, lányok 5. hely.
Cél 2019-ben: fiúk dobogóra kerülése, lányok egy helyezettel jobbak legyenek

2.Szlovén Junior Nyílt Bajnokság
2018-ban: fiúk 6-ból 3 játékos volt Top 25-ben
Lányoknál 6-ból 4 játékos volt Top 25-ben
Cél 2019-ben: fiúknál 6-ból 5 játékos legyen a Top 25-ben
Lányoknál 6-ból 5 játékos legyen a Top 25-ben

3 .EGA Boys' Team Championship divízió 2.
2018-ban: Top 30-ban 2 játékos volt csapat helyezésünk pedig 8ból 6. hely
Cél 2019-ben: Top 30-ban legyen 3 játékos és egy helyezéssel végezzünk előrébb, mint tavaly (5. hely)

4. European Young Masters
2018-ban: fiúk nem volt játékosunk Top 30-ban
Lányoknál nem volt játékosunk Top 30-ban
Cél 2019-ben: fiúknál egy játékos legyen Top 30-ban
Lányoknál egy játékos legyen Top 30-ban

2

5. Szlovák Junior Nyílt Bajnokság
2018-ban: fiúk 6-ból 3 játékos cuttolt
Lányoknál 6-ból 1 játékos cuttolt
Cél 2019-ben: fiúknál 6-ból 5 játékos legyen a cutban
Lányoknál 6-ból 2 játékos legyen a cutban

3. A 2019-es válogatott versenynaptár
Külföldi:
EOHT
Szlovén Junior Nyílt Bajnokság
E. Boys' Team Champ. Div. 2
European Young Masters
Szlovák Junior Nyílt Bajnokság
Macedon Open Új!

04.23-28
06.28-30
07.10-13
07.22-27
08.14-16
09.06-08

Hazai:
8 db Junior Tour (opcionális)
Magyar Kupa
05.18-19
Matchplay Bajnokság 05.31-06.02
Magyar Bajnokság
06.28-30
Magyar Nyílt Bajnokság 08.09-11
Junior Nyílt Bajnokság 08.23-25
Klubcsapat Bajnokság 10.05-06

4. A Junior Válogatott keret
HCP alapján 2019. január 1-től:

Válogatott keret

1
2
3
4

Fiú
HCP -4 ig

Lány
HCP -5 ig

Závaczki Bálint +0,5
Kötél Bence 0,2
Bertényi Bence 3,5
Kemény Kevin 3,8

1 Nagy Klára 3,6
2 Czernecki Laura 4,0
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Reménység csapat
Fiú
HCP 4-8 között MAX 8 fő
1
2
3
4
5
6

Ifj. Sárközi Richárd 4,6
Fülöp Gergő 4,9
Rózsa Dániel 5,2
Somogyi Bence 5,7
Horváth Ákos 6,3
Benke Ákos 7,9

Lány
HCP 5-10 között MAX 8 fő
1 Berkenyei Daniella 5,4
2 Szántó Sára 7,2
3 Jaczkovics Emma 8,0
4 Lehoczky Fanni 8,8

Tartalék keret
1
2
3
4

Horváth Erik 9,4
Lu Henry 9,4
Vu Péter 10,8
Zsimán Lebovics Zénó 14,9

Földházi-Nagy Zsófia 11,4
Koharek Anna 12,8

5. A válogatás szempontjai a 2019-es versenyekre
Válogatás a nemzetközi versenyekre:
Az adott versenyre azokat válogatjuk ki, akik:
1

A verseny előtti 60 napon belül az 5 legjobb kör/kártya stroke átlagával rendelkeznek 18
szakaszon (korosztályonként)
a. Legjobb 8 fiú és a legjobb 4 lány az adott verseny tavalyi cut felett kell teljesítsen;
b. Abban az esetben ha, nincs cut, akkor a közép mezőny eredményét veszem figyelembe
→ közép mezőny + 2 ütés puffer zóna
c. A számítást a nevezési határidő előtt 1 héttel végezzük el
Megj: a szövetségi kapitány minden versenyre rendelkezik 1 „wild card”-al azaz egy versenyző
saját hatáskörben történő kiválasztásával.

1.EOHT
(Az EOHT-ra nem vonatkoznak a fenti szempontok a verseny korai szezonális időpontja miatt.)
6 fiút és 6 lányt fogok indítani. Értelem szerűen a 2018-ban legjobban szereplő játékosok stroke átlaga
alapján az U16-os korosztályt figyelembe véve.
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-Jakobi András által készített országos ranglista oldalon az ott feltűntetett stroke átlag hasáb alapján!
http://www.golfresult.online/ranglista/f/index.htm fiú és lány ranglista
-A kapitány saját megítélése szerint kiválaszthatja a jobb formában lévő játékost, és sérülés esetén is bármikor
jogosult cserére.

2. Szlovén Junior Nyílt Bajnokság
Fiúk:
U14 +12,5 stroke átlag: 84,5+2
U18 +8
stroke átlag: 80+2
Lányok:
U14 +20,5 stroke átlag 92,5+2
U18 +11 stroke átlag 83+2
-2018-ban a Szlovén Junior Nyílt Bajnokságon a korosztályos közép mezőny stroke átlagai lesznek a kvalifikációs
mércék. U16-os korosztály nincsen ezen a versenyen, ők az U18-as kritériumok alapján kerülnek beválogatásra.
-A nevezési határidő lejárta előtt egy héttel, meg kell felelni a ranglistán szereplő stroke átlagnak.
-Jakobi András által készített országos ranglista oldalon az ott feltűntetett stroke átlag hasáb alapján!
http://www.golfresult.online/ranglista/f/index.htm fiú és lány ranglista.
-A kapitány saját megítélése szerint választhat plusz 1 főt akit visz a versenyre.
-A versenyt szervező ország nem feltétlen engedi elindulni, ha nem felel meg a HCP előírásnak!
-Maximális induló keret: 12 fő.

3. Szlovák Junior Nyílt Bajnokság
Fiúk:
U16 +6,7 stroke átlag: 78,7 79+2
U18 + 6 stroke átlag: 78
78+2
U21 + 5 stroke átlag: 77
77+2
Lányok:
U16 +7,7
U18 +4,3
U21 +8,7

stroke átlag: 79,7 80+2
stroke átlag: 76,3 76+2
stroke átlag: 80,7 81+2

-2018-ban a Szlovák Junior Nyílt Bajnokság versenyén a korosztályos CUT lesz a kvalifikációs mérce.
-A nevezési határidő lejárta előtt egy héttel, meg kell felelni a ranglistán szereplő stroke átlagnak.
-Jakobi András által készített országos ranglista oldalon az ott feltűntetett stroke átlag hasáb alapján!
http://www.golfresult.online/ranglista/f/index.htm fiú és lány ranglista
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-A kapitány saját megítélése szerint választhat plusz 1 főt akit visz a versenyre, és sérülés esetén is bármikor
módosíthatja azt.
-A versenyt szervező ország nem feltétlen engedi elindulni, ha nem felel meg a HCP előírásnak!
-Maximális induló keret: 12 fő.

4. European Young Masters
Nevezési határidő: Július 12.

Tájékoztatásul: 2018-as közép mezőny stroke átlaga:
Fiúk:

(+4,3 stroke átlag 76,3)

Lányok: (+7,6 stroke átlag 79,6)
2019 várományosai:
Fiúk: Kötél Bence, Kemény Kevin Lányok: Berkenyei Daniella, Szántó Sára
-A mezőny közepén lévő stroke átlag fiúknál és lányoknál.
-A EYM-re a Jakobi András által készített országos ranglista oldalon az ott feltűntetett stroke átlag alapján a legjobb
2-2 játékos. http://www.golfresult.online/ranglista/f/index.htm
-A kapitány saját megítélése szerint dönthet, hogy indítja-e mind a két csapatot. (fiú-lány)
-Fiú / Lány csapat nem kerül indításra, ha a magas stroke átlaguk ezt indokolja 82 / 84
-A kapitány saját megítélése szerint kiválaszthatja a jobb formában lévő játékost, sérülés esetén módosíthatja azt.

5. EGA Boys' Team Championship div. 2
Fiúk: 6 játékos U18-as kategóriában vagy alatta.
-A European Boys’ Challange Trophy-ra a Jakobi András által készített országos ranglista oldalon az ott feltűntetett
stroke átlag hasáb alapján a legjobb 6 játékos játszhat U18-as vagy alacsonyabb kategóriából.
http://www.golfresult.online/ranglista/f/index.htm
-Érdekesség képen a mezőny fele 24 játékos, stroke átlag +2, 74 ütés.
-A kapitány saját megítélése szerint változtathatja a csapatot aktuális forma szerint, stroke átlagtól függetlenül, és
sérülés esetén módosíthatja azt.
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6. Válogatottba be és kikerülés, etikett és támogatási rendszer
Válogatott keret
2019. január 1-től a Junior Válogatottba kerülés egyik alap kritériuma az alábbi HCP megléte lesz:

Válogatott – fiúk hcp 4,0

Lányok: hcp 5,0

A válogatott teljesítményét félévente felülvizsgáljuk, és ekkor a ki-és a bekerülés is lehetséges.

1. Első HCP vizsgálat. időpont: jan.1
2. Második vizsgálat. időpont: jún.30.

A válogatott tagoknak a bentmaradáshoz a következő feltételeket kell még teljesítenie:
a)
b)
c)
d)
-

A féléves vizsgálatkor nem mehet fel a HCP 4,4 - illetve 5,5 fölé. (10%-os puffer zóna.)
4 Grand Slamb-ből 2-n érvényes eredménnyel kell lejönni
Félévente legalább 10 érvényes kört kell játszania (Ranglista, Szövetségi, Junior Tour, Külföldi.)
Etikett:
Eredményhirdetéseken részt kell vennie (példamutatás)
Válogatott mez viselete a nemzetközi versenyeken / szövetségi versenyeken / a szöv.kapitány
utasításai szerint!
Szövetség által előírt támogató ruházatának/emblémájának viselete. / a szöv. kapitány utasításai
szerint
Kommunikáció: Családtagok megnyilvánulásának megfelelő szabályzása.
Egyéni szerződéskötés a válogatott tagjaival, melyben mindenki írásban is nyilatkozik a
válogatottban történő szereplés szándékáról, és elvállalja a fentiekben megfogalmazott
feltételeket.

A Szövetség az alábbi támogatásokat nyújtja a válogatott kerettagoknak:
a)
b)
c)
d)
e)

Egyéni támogatási lehetőségek a klubok műhelytámogatásból
4 Grand Slam* nevezési díjának kifizetése 100%-ban
3 ranglista verseny nevezési díjának kifizetése (green fee-vel)
Szövetségi sport ruházat biztosítása
Ha valaki egyénileg utazik egy EGA naptáras versenyre és ott a TOP 3-ban végez, akkor 100%ban térítésre kerül a versenyző útiköltsége, szállása, és nevezési díja. (Utófinanszírozás)
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*Grand Slam: Magyar Kupa, Felnőtt Nyílt Bajnokság, Junior Nyílt Bajnokság, Felnőtt Magyar
Bajnokság

Reménység csapat
A válogatott keret „mögé” áll fel a Reménység csapat. Ezen csapatba kerülés alapvető feltétele:
1. Fiúk: HCP. 4,1-8,0

Lányok 5,1-10,0 (Féléves revízió)

HCP vizsgálat: jan.1. és jún.30-án, és 10% puffer meghagyása a felülvizsgálat időpontjában
2. Max. 8 fiú / max 8 lány

Támogatás:
a)
b)
c)
d)

5 Grand slam nevezési díjának 50%-a
Szövetségi sport ruházat a válogatott versenyekre
Junior Tour nevezési díjának 100%-a
EGA naptáras versenyek, ha TOP 3-ban van, akkor térítésre kerül: útiköltség, szállás, nevezési díj
a versenyzőnek!(Utófinanszírozás)

7.Edzések és edzőtáborok
Közös edzőtáborok Jonathan Mannie-val
A játékosok edzőjükkel illetve egyénileg készülnek a versenyekre. Rajtam kívül segítségünkre lesz még
Jonathan Mannie osztrák PGA edző is, kivel már több esztendeje együtt dolgozik a Magyar Profi Golf
Szövetséggel, illetve tavaly óta a junior válogatott is. 2019-ben Jonathan Mannieval 5*2 napos közös
edzőtábort tartunk a válogatottnak melyeket 2019-ben is folytatni szeretnénk. Jonathan az edzőtáborok
mellett nagy segítségünkre van a felmérések anyagának összeállításánál, az egyéni edzéstervek
megírásánál és a verseny eredmények kiértékelésénél is. Módszereit és tanácsait követve építettük fel a
junior válogatott éves edzés-és verseny programját.
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A játékosok éves felkészülésüket természetesen továbbra is saját edzőjükkel végzik. Emellett azonban
lehetőségük van hozzám is fordulni bármilyen segítség és szakmai tanács esetén.

Saját edzésnapjaim
A fenti edzőtáborokon kívül az idén minden hónapban 1 edzésnapot szervezek saját hatáskörben a
válogatott tagjainak.
Ezek az edzésnapok a tervek szerint a következő időpontokban lesznek:

Indoor edzés
Február 24 és Március 3.

Kinti edzések
Május 11. / Június 15. / Július 13. / Augusztus 10.
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Fizikai felmérő tesztek / képességfelmérés
A válogatott tagjai számára Takács Kinga erőnléti szakembernél évente egy felmérést tervezek. Ennek
megbeszélése megtörtént, és a válogatott tagok egyéni időpont foglalás alapján mehetnek el. Az
eredményeket a felmérés végeztével Takács Kingától megkapom és kiértékelem.

Budapest, 2019.02.5

Hahn Roland
Szövetségi Kapitány

10

