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A bizottság összeállításának és tervezett jövőbeni működésének rövid leírása:
A Versenyszervező Bizottság (továbbiakban VB) a hazai golfélet versenyrendszerének
alapjait megalkotó és támogató szakmai csoport. A bizottság a magyarországi golfversenyek minden
szintjét érintő, általános érvényű javaslatokat tesz az MGSZ elnökségének, a döntéshozatali
folyamat megkönnyítése érdekében. A VB a lehetőségek adta kereteken belül minden játékos
érdekét egyformán figyelembe veszi, nemre és korra való tekintet nélkül, ennek megfelelően egyéni
és csoportérdeket nem tud figyelembe venni a többség érdekeivel szemben
A VB szakmai csoport, amelyet összeállítása is tükröz. Az elnökjelölti pályázati anyagom
tartalmazza a szakmai önéletrajzomat, a bizottsági tagok esetén pedig négy szakemberre számítok.
A felnőtt és szenior golfozók képviseletében egy tag, lehetőleg Magyar Szenior Társaság tagja,
ugyanis az elmúlt időszakban a Magyar és Nemzetközi Szenior Bajnokság az ország
legprofesszionálisabban megrendezett versenye volt. Az ilyen jellegű szaktudásra a bizottság
munkájában igen nagy szükség van. A kezdő játékosok, a gyerekek és a női golfozók igen érzékeny
elemei a golféletnek, ezért fontos odafigyelni az ő igényeikre is, így egy velük kapcsolatban álló
tag, hasznos információkkal szolgálhatja a VB működését. A golfjáték szakmaiságának érdekében
két másik szakbizottság, vagyis a Hendikep és Course Rating Bizottság, valamint a Bíró Bizottság
elnöke vagy képviselője munkájára számítok. Ez utóbbi döntésem indoka, hogy ezzel elejét lehet
venni a párbeszéd elmaradásának, illetve sok kommunikációs anomáliának, a hibás
szabályértelmezéseknek és a pályákat érintő téves elgondolásoknak.
Konzultációs céllal számítok egyéb hazai és akár külföldi szakember támogatására is. Ennek
megfelelően az MGSZ hivatalban lévő főtitkárának állandó meghívását tervezem a VB üléseire.
Meghívottként egy-egy PGAH képviselő vagy kiemelt versenynek helyszínt biztosító klub
képviselője is részt vehet a megbeszéléseken, amelyek indokolt esetben egy adott golfklubban is
lehetnek. A megbeszéléseknél fontosnak tartom az elektronikus konferencia eszközök használatát is.
A bizottsági munka tekintetében fontos az alapokat megteremtő dokumentumok
(Versenyszabályzat, Ranglistaverseny szabályzat, Versenynaptár, Versenykiírások, stb)
megfelelőségének biztosítása és azok betartásának ellenőrzése. Ezek mellett fontos a versenyek
lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekben történő segítségnyújtás. Személyi
feltételek esetén a segítők toborzásában és képzésében nyújtott segítség lehet mérvadó. Tárgyi
feltételek esetén olyan potenciális szponzorokkal történő egyeztetés elősegítése, mint pl az
versenydíjak, ásványvíz, karók, jelölőfestékek stb. Itt a csomagban beszerezhető termékeknél
realizálható kedvezmények lehetnek fontosak.
A versenyek szervezése tekintetében fontosnak tarom, olyan versenyek, játékok kiírását és
mindennemű támogatását, amelyek az újonnan érkező golfozóknak szólnak, az ő beilleszkedésüket
szolgálja. Ezek mellett érezhető különbséget kívánok tenni a társasági és a versenygolf között,
hasonlóan, mint a szabadidő vagy tömegsport és a versenysport között is van. Ez véleményem
szerint mindkét versenyfajtának az előnyeit szolgálja majd, a játékosok és a versenyeknek otthont
adó klubok megelégedésére.
A Versenyszervező Bizottság elnökekének történő megválasztásom esetén a bizottság
tevékenységével komoly támogatást kíván nyújtani a Magyar Golf Szövetség irányítói számára,
hogy olyan döntéseket hozhassanak, amelyek a versenyrendszerben résztvevők elégedettségét, a
játékosszám megtartását és bővülését szolgálja.

