
Mit tanulhatunk a golfpályán? 
 
A golf a köztudatban az elit, a gazdagok időtöltése, sportja. Ami talán a legfontosabb, hogy időigényes. Így 
tényleg gazdagnak kell lenni abban az értelemben, hogy tudjunk időt szánni rá. Költségét tekintve a síeléssel 
hasonló, s azt ma már elég sokan megengedhetik maguknak.  
Másrészről az elit időtöltése (sportja) abban a vonatkozásban, hogy szigorú kötöttségei vannak. Írott és 
íratlan szabályok. Aki ezeket megsérti, azt vagy elküldik (írott szabályok), vagy elkerülik (íratlan szabályok). 
Aki ebbe a klubba akar tartozni, annak ezeket be kell tartania. 
 
A golf pálya jellemzően 18 szakaszból áll. Vannak kisebb 9, vagy akár 3 szakaszos pályák. Ez utóbbiak 
inkább gyakorlásra, mint „versenyre” lettek kialakítva. 
 
Minden szakaszra van egy ütés szám (3, 4 vagy 5), amiből teljesíteni kell. Összesen 72 ütés az „előírt”. 
Természetesen a Világ legjobbjai ennél kevesebb ütésből teljesítik, míg egy hobby játékosnak akár 20-30 
ütéssel többre is szüksége lehet.  
 
Magáról a golfról részletes leírás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Golf  
 
Egy kicsit nézzük meg, hogy a golf mit tanít. 
 
Az első kérdés, hogy mitől tekinthető sportnak? 
A golf komoly szellemi és fizikai igénybevétel, és egyben nagyszerű lehetőség feltöltődni, kikapcsolódni. A 
18 szakasz teljesítése során közel 100 ütést kell elvégeznünk, vagy többet. Ezekhez próbalendítések, és 
jellemzően 7 kilométernél hosszabb séta tartozik. Egy játék 3-4 órát vesz igénybe. Másrészről minden ütésre 
koncentrálni kell. Mentálisan összeszedettnek kell lenni.  
 
A golfot elsőre úgy gondolnánk, hogy egyéni sport. A legtőbb esetben ez igaz is. Van olyan verziója, ahol 
párosok játszanak egymással, és a legnagyobb preztizsű játékok egyike az Europa-USA kupa, ahol két 
csapat verseng. 
 
A golfban önmagunkkal versengünk. Minden alkalom önmagunk felűlmúlásáról szól. 
 
Az, hogy elsősorban önmagunkkal versengünk, a golf handicap rendszerében érvényesül. Bárki bárkivel 
játszat és akár a legjobbakat is legyőzheti egy kevésbé profi. Ugyanis az adott játékban az nyer, aki 
jelentősebben képes önmagát felülmúlni. Minden játékosnak van egy jellemző teljesítménye (az elmúlt 
versenyek alapján). Az egyik jellemzően 72 ütés helyett 78-at teljesít (ez már kiemelkedő teljesítmény), amíg 
a másiknak 95 ütésre van szüksége. Kettőjük között 17 ütés a különbség. Így a második játékosunk 17 ütés 
handicap-et kap. Vagyis, ha az első játékos hozza a formáját és 78 ütésből teljesíti a pályát, a második 
játékos pedig önmagához képest két ütéssel jobban teljesít, és 93 ütéssel jut a 18 szakasz végére, akkor ezt 
a játékot ő nyeri. 
 
Ennek hatása, hogy gyakorlatilag bárki bárkivel élvezetes játékot folytathat. 
 
Ez egy fontos tanulság lehet: az üzleti életben nem csupán az abszolút teljesítményt célszerű figyelni, hanem 
az egyéni fejlődést is. 
 
Pl.: az értékesítők jutalékát fizessük a telejesítményük alapján, de a bónuszukat az egyéni fejlődésük szerint. 
 
Természetesen a díjazásos versenyeken már nem ez a lényeg, hanem, hogy ki az, aki a lehető legkevesebb 
ütéssel teljesíti a pályát. Egy ilyen verseny 4 napon át tart, és várja el a folyamatos és összesített kimagasló 
teljesítményt. 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Golf


A golfban a kiegyenlítettségre való törekvés abban is megnyilvánul, hogy a fizikai erőnlétet is kompenzálja. 
A juniorok, seniorok és a hölgyek az első ütésnél különböző mértékben kedvezményt kapnak (távolságban). 
Ezzel is arra törekszik, hogy a játékot a golfbeli képesség döntse el. 
 
A golf egyben egy közösségi tevékenység. Már az előzőek is azt jelzik, hogy a golfban a játékosok az 
átlagnál jobban figyelnek egymásra. Ez a játékban többszörösen is megjelenik. Fontos íratlan szabály, hogy 
nem zavarjuk a másikat ütés közben. A golfpályán az elképzelhetetlen, hogy amíg a másik üt, mi gyorsan 
felhívjunk valakit, de önmagában a beszéd sem megengedett. Hagyjuk hogy teljes mértékben az ütésre 
koncentálhasson. Amikor a green-re érünk (green: ahol a lyuk található, itt gurítják a labdát) nem lépünk a 
másik labdájának az útvonalába. Azért nem, mert a súlyunkkal egy mélyedést hoznánk létre, és így a labda 
eltérhet a gurítás közben az eredeti írányától. Szóval semmi sem megengedett, amivel ronthatjuk a másik 
esélyeit.  
 
Van egy tágabb közösség is akire figyelni illik. Azok, akikkel egy időben vagyunk a pályán. Ha túl lassan 
haladunk a szakaszokon, akkor feltartjuk az utánunk következőket, s ez illetlenség. Amerikában mindenkinek 
kell golfkocsit használnia. Részben, hogy ne legyenek az andalgók miatt torlódások, de azért is, hogy egy 
napon minél többen játszhassanak, és ez úgye bevétel, üzlet. 
 
S van a harmadik közösség; mindazok, akik használják a pályát. Ugyanis mindenki köteles maga után 
helyreállítani a pályát. Az ütések során gyakori, hogy egy fűcsomot is kiütünk. Ezt a játékosnak kell 
visszatennie. Illetve a homokcsapdákból való kiütést követően el kell gereblyézni a homokot, hogy az ismét 
egyenletes legyen.  
 
Mindig úgy kell othagyni a pályát, ahogyan birtokba vettük. 
 
Természetesen, a közösségi jelleg a hozzákapcsolódó életben is megjelenik. Golf klubok vannak. Ezekhez 
aktív klubélet kapcsolódik. Nem csak golfozni járnak ide a tagok, hanem családi rendezvényeket is a 
klubházakban tartják. Annak érdekében, hogy a család, baráti kör minél szélesebb körét bevonzzák a 
klubok sok esetben más időtöltésre is lehetőséget teremtenek, például lovaglás vagy wellness. 
 
Ezekben a közösségekben természetesen az üzleti beszélgetések is mindennaposak, akár a pályán séta 
közben, vagy a „19 lyukban” egy pohár frissítő (kit mi frissít egyéni ízlés szerint) mellett. 
 
Van egy mondás, miszerint ne köss addig üzletet valakivel, amíg nem golfoztál vele. 
 
Az egyik esetben egy fiatalember egy lehetséges befektetésről tárgyalt egy befeketetővel. Ez az időesebb úr 
elhívta golfozni ezt a fiatal üzletembert. A golf után, ebéd közben kezet fogott vele és megkötötték az üzletet. 
Ugyanis, ahogyan a fiatalember golfozott, a tapasztaltabb megismerhette a jellemét. 
 
Van ellenkező esetre is példa. Egy család, akiknek gyárai voltak, de örökösük nem, úgy gondolták, hogy a 
gyár vezérigazgatójának felajánlják a részvények jelentős részét, majd örökösükké teszik. De előbb látni 
akarták, hogyan golfozik. A pályán azt vették észre, hogy amikor a fiatalember úgy vélhette, hogy ők nem 
látják, figyelik a labdáját arrébb ütötte – jobb pozícióba -, de ezt az ütést nem könyvelte el, elcsalta. Ez is 
egy olyan szabály, amit nem sérthetünk meg. Bármilyen, a legkisebb ütés is ütés, és azzal növelni kell az 
ütéseink számát. Természetesen, nem kapta meg a lehetőséget, sőt még a vállalattól is elbocsátották. 
 
 
 


