2021 Remek év volt!
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Januártól kezdődően havonta egy alkalommal tartottunk edzéseket a Continental GCben a téli időszakban.
Ezt követte idén áprilisban, első alkalommal, több napos edzőtáborunk Tóbiás Zsolt
edzőnk vezetésével Hencsén. Ahol nem csak a technikai ismeretek, pályastratégia, de
a szabályok is helyet kaptak
Sajnos a Pannónia GC áremelése miatt nem tudtuk folytatni a szezonális edzéseinket
ezen a helyszínen, így inkább több pályát látogattunk meg az idényben, ezáltal is
segítve a fontos versenyek előtt a hölgyek felkészülését
Idei elsődleges célunk volt a több mint 20 fős mezőnyt lecsökkenteni egy maximum
15 fős keménymagra
Presztízs kérdés lett a válogatotthoz való tartozás
Változott a magatartás, a csapat már csapattá alakulóban van, a hölgyek elhiszik,
hogy tudnak fejlődni és akarnak is
A többség nagy mértékben javított hcp-én, az új WHS bevezetése ellenére is
A válogatott keret ez évben egy hatalmas lépést tett előre, csapatként tudott
helytállni és szerepelni az egyik legfontosabb versenyen:
A XXX. Marisa Sgaravatti Trophy-n csapatunk a 14. helyet érte el, mely minden idők
legjobb eredménye ezen a tornán számunkra. A csapat tagjai voltak: Dung Dung,
Nagy Réka, Földesi Katalin, Probst Agnes, Vainio Maria és a megbízott kapitány Dr.
Kárpáti Szilvia.
Nagyon szépen játszott a válogatott csapat, az összetartás és csapatszellem meghozta
eredményét!
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2021 / téli tervek
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A válogatott keret edzései télen is folytatódnak, időjárás függően Continental GC-ben
vagy beltéren, itt még a teljes program kialakítás alatt van!
Továbbra is Tóbiás Zsolt lesz az edzőnk, de edzéseken kívül új témák, mint labda,
felszerelés, stb. is helyet kap

A válogatott keret tagja lehet az a versenyző
1. aki minimum 20 HCP-l rendelkezik, így a keretbe automatikusan meghívást kap
2. akit az éves hazai és nemzetközi versenyeken elért eredményei alapján a szakvezetés
kerettagságra javasol
3. aki viselkedésével a fair play elveit, a tiszta eszközökkel történő versenyzés és az ellenféllel
szemben tanúsított sportszerű magatartás eszméjét betartja
4. aki szándékosan sohasem próbálja megkerülni a szabályokat, sem az edzéseken sem a
versenyeken, sem azon kívül. Elfogadja, hogy felelős az általa űzött sportág rá vonatkozó
szabályainak megismeréséért és betartásáért
5. aki nem kérdőjelezi meg az edző és a csapatkapitány munkáját, döntéseit, a csapatba és a
versenyekre történő kijelöléseket és beosztásokat
6. aki legjobb tudása szerint igyekszik, hogy jó versenyző és csapatjátékos legyen
7. aki beszédével és magatartásával felemelni igyekszik csapata és versenyző társai, edzői,
ellenfelei személyét, valamint sportszervezetünk tekintélyét
8. aki az összetartó, csapatépítő edzéseken részt vesz (kivétel a külföldön élő játékos).

