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A Magyar Golf Szövetség ( a továbbiakban:szövetség ) Elnöksége az Alapszabály
20.§ (5) bekezdés e) pontja felhatalmazása alapján a nemzeti válogatott keret

szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályokat az alábbi - SzMSz
mellékletét képező - ügyrendben állapítja meg:
1.§
A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat hatálya kiterjed a szövetség válogatott keretében bármilyen
jogviszonyban résztvevő, közreműködő sportolóra, sportszakemberre és egyéb
személyekre.
2.§
A válogatott szervezeti felépítése
(1) A válogatott szakmai vezetője az elnökség által határozott vagy határozatlan
időre kinevezett szövetségi kapitány. A szövetségi kapitányra a
tagszervezetek, a szakbizottságok és tisztségviselők tehetnek javaslatot.
(2) A szövetségi kapitány munkáját az általa felkért és az elnökség által
jóváhagyott korosztályos szövetségi kapitányok, szövetségi edzők segítik.
(3) A szövetségi kapitányok, edzők tevékenységüket elláthatják
munkaviszonyban, polgári jogi jogviszonyban vagy társadalmi munkában.
3.§
A szövetségi kapitány feladata és hatásköre
Az Alapszabály 26.§-ában meghatározottakon kívül:
a) A válogatott keretek összeállítása, sportolók, sportszakemberek keretbe
behívása,
b) A válogatott keret éves szakmai programjának elkészítése,
c) Javaslatot tesz a hazai és nemzetközi versenynaptárra,
d) Korosztályos szövetségi kapitányok és szakedzők tevékenységének
meghatározása, irányítása
e) Az elnökség folyamatos tájékoztatása a válogatott keret tevékenységéről,
f) Szövetségi kapitányi tisztségével együtt járó sportdiplomáciai tevékenység
ellátása,
g) Kiskorú sportolók szüleivel való kapcsolattartás,
h) Együttműködés a szövetség tisztségviselőivel, alkalmazottaival, szponzoraival
4.§
A szövetség tagszervezeteinek feladatai, kötelezettségei a válogatott működésével
a) A tagszervezetek alapvető feladata sportolóik képzése, felkészítése, edzőik és
egyéb sportszakemberek foglalkoztatása.
b) Javaslatot tesznek a szövetségi kapitánynak a válogatott keret tagjaira,

c) Megtesznek mindent a sportolóik válogatott keretben történő zavartalan
sportolásáért pl, iskolai, munkahelyi kikérők intézése, edzőtáborokban,
versenyeken való részvétel biztosítása stb,
5.§
A válogatott sportoló, a válogatott keret tagság
(1) A szövetség válogatott sportolója az a golfozó sportoló, aki a szövetség
valamely tagszervezetének tagja, a szövetség érvényes versenyengedélyével
rendelkezik, magyar állampolgár, büntetlen előéletű és legalább egy
nemzetközi versenyen a nemzeti válogatott keret tagjaként nevezve volt.
(2) A válogatott keret tagság a szövetségi kapitány által a sportolók válogatott
keretbe történő behívásával kezdődik és a következő versenyévad
megkezdésének napjáig tart. Sportszakemberek esetében a keretben történő
foglalkoztatást szerződésben kell szabályozni.
6.§
A válogatott sportoló jogai és kötelességei
(1) A válogatott kerettag sportoló megjelenésében és viselkedésében köteles
méltóan képviselni a Magyar Köztársaságot és a szövetséget minden időben
és helyen.
(2) Betartja a jogszabályokat, a hazai és nemzetközi szövetségek szabályait, az
etikai kódex normáit, a vezetői utasításokat, stb,
(3) Megóvja a részére biztosított válogatott felszereléseket a szövetség egyéb
eszközeit. A kölcsönbe kapott eszközöket, felszereléseket időben
visszaszolgáltatja a szövetség részére
(4) Kiegyensúlyozott életet él, tartózkodik a káros szenvedélyektől, szellemi és
fizikai állapotát folyamatosan ápolja, fejleszti.
(5) Tartózkodik a doppingolástól illetve minden ahhoz kapcsolódó tevékenységtől.
Aláveti magát a doppingellenőrzésnek. Részt vesz a sportorvosi alkalmassági
vizsgálaton, bármilyen betegsége esetén vállalja a szövetség keret vagy
egyéb szakorvosának felülvizsgálatát.
(6) Rendszeresen és legjobb tudása szerint részt vesz a válogatott edzésein,
továbbképzésein, edzőtáborokon, versenyeken és a szövetség által
megnevezett egyéb rendezvényeken.
(7) Havonta legalább egyszer beszámol a klubjában végzett edzéseiről valamint a
versenyei eredményeiről
(8) Válogatottsága idején amatőr sportolóként versenyez,
(9) Ruházatán és egyéb sportfelszerelésein viseli a szövetség által megjelölt
reklámokat, és annak megfelelően nyilatkozik a médiákban. Egyéni reklám
kötelezettségei nem állhatnak ellentétben a szövetség reklám
kötelezettségeivel.

7.§

Pénzügyi rendelkezések
(1) Ha a szövetség a sportolót külön szerződés szerint egyedileg felkészülésében
pénzügyileg is támogatja vagy pénzügyi támogatáshoz juttatja vagy
edzőtáborokban és/vagy versenyeken való részvételét finanszírozza,
sporteszközökkel ellátja stb, a tárgyi valamint az azt követő évben a szövetség
felkérésére az alábbiakban felsorolt rendezvények közül három rendezvényen
személyesen is meg kell jelennie:
a) A szövetség által szervezett Nyílt napon
b) Junior felmérő versenyen
c) Egyéb szövetségi rendezvényen (pl golf expo )
d) Média rendezvényeken, műsorokban
(2) A sportoló, válogatott keret tagságának önhibájából történő megszűnése,
megszüntetése esetén az (1) bekezdésben meghatározott szövetségi
támogatást köteles visszatéríteni. Sportoló önhibájának minősül pld:
a) válogatott keretben való részvétel lemondása
b) jogerős fegyelmi eltiltás vagy bűncselekmény miatti elítélés
c) szakmai felkészületlenség, edzésekről, versenyekről távollét
d) sportoló hibájából bekövetkező egészségügyi alkalmatlanság (pl sí baleset )
e) sport állampolgárság megváltoztatása
(3) A sportoló (törvényes képviselő) tudomásul veszi, hogy a szövetség a
felkészülés, a versenyeztetés költségeit csak költségvetésében illetve annak
forrás oldalának teljesülése függvényében tudja teljesíteni. Előfordulhat, hogy
a sportoló válogatottban való szerepeltetéséhez a tagszervezetnek vagy a
sportolónak hozzájárulást kell/lehet fizetni illetve a szövetség az anyagi
hozzájárulás hiányában jogosult edzőtáborokat, versenyeket lemondani,
szűkített kerettel, létszámmal azokon részt venni.
(4) A válogatott sportoló a válogatottban történő tevékenységéért egyébként
díjazásra nem tarthat igényt.
8.§
Egyéb rendelkezések
(1) A sportoló e szabályzatban meghatározott kötelezettségeinek vétkes
megszegéséért fokozott felelősséggel tartozik és a fegyelmi szabályzatban
meghatározott fegyelmi büntetéssel sújtható.
(2) A tagszervezetével munkaviszonyban álló sportolóra eltérő szabályozás
hiányában a Munkatörvénykönyv rendelkezéseinek a Sportról szóló törvény
eltérő rendelkezéseit kell alkalmazni a válogatottban történő foglalkoztatása
idejére (kirendelés).
(3) A sportoló (törvényes képviselője ) tudomással bír arról, hogy a szövetség a
válogatottban történő sporttevékenység kapcsán bekövetkezett sérülésekre
külön biztosítást nem köt, csak a versenyengedélyben foglalt biztosításuk,
tagszervezetük vagy az egyénileg kötött biztosításuk nyújt fedezetet káraikra.

9.§

Záró rendelkezések
Jelen ügyrendet a szövetség elnöksége 2009. Március -án fogadta el.
Rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni.

Elnökség elfogadta 2009. március 17-én.
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