
Tisztelt Elnökség! 

 

Jelen pályázatom célja, hogy rávilágítsak a magyar golf jelenlegi versenyrendszerének súlyos 

anomáliáira és hiányosságaira, illetve olyan megoldási javaslatokat kínáljak, amelyek – a 

nemzetközi tapasztalataim alapján – a hosszú évek óta stagnáló hazai versenygolfot is a fejlődés 

pályájára állítaná már középtávon. 

 

 

Szövetségi versenyek 

 

Meggyőződésem szerint a magyar versenygolf fejlődésének egyik legnagyobb akadálya (a képzés 

rendkívül alacsony színvonala mellett, de ez nem témája a pályázatunknak), hogy a versenygolf a 

társasági golffal egészségtelen módon összefonódik. Ez a legszemléletesebb módon a szövetségi 

versenyeken ütközik ki, ahol egy mezőnyben játszanak scratch vagy akár plusz hendikepes, 

versenyzői álmokat dédelgető fiatalok a csupán a sport szépségeit élvező hobbijátékosokkal. 

Sportszakmai szempontból az is megkérdőjelezhető, hogy még mindig van nettó értékelés egyes 

szövetségi versenyeken, aminek köszönhetően akár 90 feletti eredményekért is kupákkal térhetnek 

haza egyes játékosok. Félreértés ne essék: társasági golfversenyeken mindezt nagyon is 

támogatandónak tartom, és a magasabb hendikepes játékosok versenyzési lehetőségeinek bővítésén 

is dolgozni kell. 

 

A versenygolf leválasztását a társasági golfról a szövetségi versenyeken kell elkezdeni, hiszen ezek 

a hazai idény legfontosabb eseményei, de jelenleg méltatlanul alacsony színvonalúak, rangúak és 

presztízsűek. Ezen kell mindenekelőtt változtatni, és az agresszív hcp limit csökkentés 

elkerülhetetlen lépés a felé, hogy erős külföldi golfozókat nagyobb számban csábítson egy-egy 

hazai szövetségi verseny. Konkrét javaslatként a legnagyobb versenyünkre, a Magyar Amatőr 

Nyílt Golfbajnokságra a férfiaknak 4, a nőknek 8-as hcp limitet ajánlok, és el kellene gondolkodni 

azon is, hogy 72 szakaszossá bővítsük a versenyt. 

 

Ugyancsak támogatnám a Magyar Amatőr Bajnokság beolvasztását a Nyílt Bajnokságba, hiszen a 

hazai versenygolfozók létszáma egyszámjegyű, ezért a zárt bajnokságok kvázi törvényszerűen 

alapvetően társasági eseményekké válnak. Amennyiben ez a fúzió megtörténne, természetesen 

gondoskodni kell a megfelelő létszámú magyar mezőnyről, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 

hazai játékosokra valamelyest magasabb hcp limit vonatkozna – például férfiaknak 8, nőknek 12, de 

a konkrét részletek kidolgozása későbbi feladat. 

 

Óriási lehetőséget látok a Magyar Amatőr Nyílt Match Play Bajnokság fellendítésében, hiszen ez 

a Nyílt Bajnoksággal egyenértékű erős torna lehetne, ha megvalósítjuk ugyanazt a hcp 

limitcsökkentést, valamint a lebonyolítását (a nemzetközi trendeknek megfelelően) átalakítjuk 36 

lyuk stroke play selejtezőt követő 16-os főtáblára - ezt a számot később lehetne növelni is, ha azt a 

verseny népszerűsége és színvonala indokolja. 

 

A legjelentősebb hazai utánpótlás megmérettetés természetesen a Junior Nyílt Bajnokság, 

amelynek kiírásában szintén jelentősebb változtatásokat javaslok. Miközben egyetértek a 

koncepcióval, hogy minél több korosztály részt vegyen a versenyen, a tapasztalat azt mutatja, hogy 

az U21-es mezőnyt egy kezünkön meg tudjuk számolni, ezért ezt legalábbis ideiglenesen 

megszüntetném (amennyiben sikerül szövetségi szinten megoldani, hogy ne eresszük el a junior 

korosztályból kilépő golfozóink kezét, nagyon is lenne létjogosultsága az U21-es korosztály 

versenyeinek is). Az U18 és U16-os indulók alkotnák az „abszolút” versenyt, akik a hátsó elütőkről 

játszanak, köztük 8-as hcp limitet javaslok a fiúknak, 12-t a lányoknak. A fiatalabbak – U14 és U12 

(amennyiben lenne igény, jó lenne U10-es versenyt is rendezni, de sajnos elhanyagolható a 

legfiatalabb gyerekek száma egyelőre) – a standard elütőkről játszanának, és nekik nem indokolt az 



alacsony hcp limit, náluk valóban az a fontosabb, hogy minél többen induljanak. 

 

A három nagy nyílt bajnokságunk esetén külön ki kell térni arra, hogy meg kell találni az állandó 

helyüket a nemzetközi versenynaptárban, mert sokkal könnyebb lenne külföldi játékosokat vonzani, 

ha kiszámíthatóan olyan időpontban rendeznénk, amikor legalábbis a környező országokban nem 

ütköznek semmilyen nagy versennyel. 

 

A versenyek színvonalának növeléséhez a „körítés” minőségének javítása is szervesen hozzátartozik 

– a versenyzők színvonalasabb kiszolgálása, például hatékony forecaddiezés a kritikus pontokon, 

illetve minden versenynapon ebéd a vaskos nevezési díjak fejében. Fontosnak tartom azt is, hogy 

legyen a szövetségben egy személy, akinek megvan a szaktudása ahhoz, hogy a bajnokságok 

pályáin megszabja, milyen legyen a setup, illetve az adott napi pin pozíciókról döntsön, mert az sem 

normális, hogy ezt a helyi klubigazgatók/profik döntik el a szövetség versenyein. 

 

A Magyar Kupa nagyon népszerű a hazai golfozók körében, miközben ez talán a legfurcsább 

„hibrid” versenyünk, ami papíron bajnokság akar lenni, alapvetően mégis egy társasági esemény, 

döntő többségében nettó értékelésekkel és díjakkal (ráadásul a stroke mínusz hendikep értékelés a 

nemzetközi gyakorlatban szinte ismeretlen komolynak szánt versenyeken). Ezt az ellentmondást 

úgy próbálnám feloldani, hogy a Magyar Kupát a népszerűsége miatt meghagynám hibrid 

versenynek, de olyan formában, hogy háromnapossá bővíteném a versenygolfozók számára, viszont 

két nap után hirdetnénk eredményeket a nettó kategóriákban, és az utolsó fordulóban egy 50%-os 

cut után már csak a mezőny első fele állna rajthoz. 

 

Nagyobb golfkultúrával rendelkező országokban a Klubcsapatbajnokság kiemelkedően fontos 

esemény, nálunk sajnos a versenykiírásban történt állandó változtatások, és sok éljátékos ide-oda 

igazolása miatt sosem tudott igazi identitást nyerni, így komoly presztízse sem alakult ki. Ezen az 

állapoton mindenképpen szeretnék változtatni, de sajnos amíg a hazai versenygolfozók száma 

ennyire alacsony, nagyon nehéz ideális megoldást találni. Szigorúan sportszakmai alapon 

háromnapos stroke play verseny lenne célravezető háromfős csapatokkal, akik közül minden nap a 

két legjobb eredmény számít (ahogy az EGA Klubcsapat Eb-jén is). A magyar realitásokat 

figyelembe véve azonban alighanem itt is egy hibrid megoldásra lenne szükség, hogy több csapat 

indulását ösztönözzük, akár egy nettó kupa kiírásával, akár a stroke mínusz hendikep értékelés 

használatával. 

 

 

Ranglistaversenyek, év golfozói 

 

A ranglistaversenyek tekintetében ugyancsak drasztikus változtatásokat tartok indokoltnak annak 

érdekében, hogy a versenygolfunk fejlődésében ezek szerepet játszhassanak. Jelenleg csupán a 

három nyílt bajnokságunk számít Amatőr Világranglistás (továbbiakban WAGR) versenynek, ezen 

az állapoton pedig mielőbb változtatni kell, ha nem akarunk még jobban lemaradni az európai 

középmezőnytől is. A jelenlegi egynapos ranglistaversenyek nem alkalmasak a szerepük betöltésére, 

ezek helyett háromnapos, 54 szakaszos, hátsó elütős versenyek bevezetését javasoljuk – bevett 

szokás a környező országokban (köztük még a 18 szakaszos pályával egyáltalán nem rendelkező 

Szerbiában is!), hogy ilyeneket rendeznek felnőtt amatőr tour versenyként, amik természetesen 

nyitottak a külföldi indulók előtt is, hiszen így kaphatnak WAGR státuszt. 

 

A nemzetközi amatőr golfban egyre nagyobb szerepe van a WAGR-nak: sok nagy versenyre történő 

nevezéshez elengedhetetlen az ezen való jelenlét, és a trendek azt mutatják, hogy a WAGR 

jelentősége egyre inkább növekedni fog. Értelemszerűen a versenyzői ambícióval bíró magyar 

golfozók számára is kritikus, hogy fel tudjanak rá kerülni, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy minél 

több ilyen verseny legyen hazánkban is. Hosszabb távú célként egy regionális WAGR 



versenysorozat létrehozását is meg kellene határozni, amire tapasztalataim szerint igény lenne a 

környező országok versenyzői részéről is. 

 

Mindenekelőtt azonban jó lenne elérni, hogy minden 18 lyukú magyar pálya rendezzen háromnapos 

WAGR-os ranglistaversenyt, de legalább évente négy ilyen verseny megtartását tartom prioritásnak. 

Ezek a szövetségi versenyekkel kiegészítve már jó alapot adnának a jelenlegi helyett egy valós 

hazai ranglistának, amibe természetesen integrálni kellene a külföldi WAGR versenyeken elért 

eredményeket is (figyelembe véve azok power rankingjét is). Ezek alapján a mostani 

agyonmanipulált és szakmaiatlan kiírások miatt értékelhetetlen év golfozója díjak is megkaphatnák 

az őket megillető rangot. Fontosnak tartom, hogy a díjak komolysága érdekében csupán hármat 

osszunk ki: férfi, női, illetve junior kategóriában (amatőr golfról van szó, azt természetesen 

támogatom, hogy a legjobb profi golfozót is díjazzuk), és megszüntetném azt a lehetetlen és 

igazságtalan helyzetet, hogy az év golfozója nem lehet junior korú – gondoljunk csak bele, milyen 

botrány lett volna abból, ha például Egerszegi Krisztina olimpiai bajnokként nem lehetett volna az 

év magyar úszója! Golfban ezzel szemben gyakran előfordul, hogy nem a legjobb játékos az év 

golfozója. 

 

 

Tömegsport 

 

Mivel sportági szakszövetségként az élsport fejlesztése az a terület, ahol a Magyar Golf Szövetség a 

legtöbbet tudja tenni, eddig elsősorban a versenygolf érdekeit szem előtt tartott változtatásokról volt 

szó, de tudom, hogy a golfozók nagy többsége nem ebbe a kategóriába tartozik, és a tömegsport 

szempontjait sem szabad elfelejteni. Ezért fontosnak tartom elősegíteni a szenior vagy éppen a mid 

amatőr játékosok versenyzési lehetőségeit is: a jelenlegi ranglistaversenyek mintájára terveznék 

szervezni egy versenysorozatot, ahol mindenki a maga korosztályának megfelelő elütőjéről 

játszhatna, és a bruttó első helyezetten túl csupán nettó eredmények alapján osztanánk ki a díjakat. 

 

Úgy látom, hogy a Junior Tour jelen formájában a versenygolf szempontjából nem értékelhető 

sorozat, de nagyon is fontos szerepe lenne a golf bázisának szélesítésében, hiszen ezeken a 

versenyeken megtanulhatnák az újonc/kezdő gyerekek, hogyan is kell versenyezni. Meglátásom 

szerint ezért itt elsősorban a 14 év alatti korosztályra kellene koncentrálni: a US Kids Golf 

mintájára elsősorban hcp minősítés nélküli, közeli elütőkről játszott stroke play versenyekként, de 

nem szeretném kizárni a később kezdőket sem. Nagyon sok kérdést vetett fel az elmúlt években, 

hogy a szülői jelenlét segít-e vagy árt, nos meggyőződésem szerint különösen a 10 év alatti 

gyerekeknél nagyon fontos, hogy ne egyedül játsszanak, hiszen esetükben még a bag cipelése is 

problémát jelenthet, nem is beszélve a szabályismeretről. 

 

Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ezen pályázat keretében nem érintettem minden 

tisztázandó kérdést – például szükség lenne egy letisztult, koherens általános versenyszabályzatra, 

ami az elérendő célok figyelembe vételével készült –, és azzal is, hogy sok részletkérdés további 

szakmai beszélgetések, viták témája kell legyen. Az viszont nem lehet kérdés, hogy az alap 

koncepciók megvalósítása: a verseny- és a társasági golf szétválasztása, és a többlépcsős 

versenyeztetés bevezetése elkerülhetetlen annak érdekében, hogy a magyar golf egyről a kettőre 

jusson. Bízom benne, hogy ezt akkor is belátja az elnökség, ha véletlenül nem az én pályázatomat 

tartja a legjobbnak. 

 

 

 

      Király Levente 


