
Tisztelt Egyesület Vezetők ! 

 

A BTFSZ által elfogadott BP utánpótlás válogatott elvek szerint,  

„A BTFSZ a keret számára az éves időszak során maximum két ( félévente egy-egy )külföldi 
programon támogatja ( várhatóan 5000 Ft/alkalom összeggel ) a részvételt, ezen támogatás 
feltétele: 

1 külföldi program támogatásának feltétele minimum 2 Bp. bajnokságon történő sikeres 
részvétel 

2 külföldi program támogatásának feltétele minimum 3 Bp. bajnokságon történő sikeres 
részvétel 

Amennyiben a BTFSZ szervez külön külföldi programot az utánpótlás részére, akkor fentiek 
közül az lesz az egyik támogatott külföldi esemény. 2017 során a BTFSZ nem tervez, nem 
tervezett közös programot. A támogatásra az egyesületek minden évben egy pályázatot 
nyújthatnak be November 30.-áig, melyben felsorolják az érintett versenyzőiket, illetve hogy mi 
alapján milyen támogatásra pályáznak. ( Mely Budapest bajnokságokon vettek részt, és milyen 
eredménnyel, illetve hogy milyen külföldi programon vettek részt és milyen eredménnyel) . A 
támogatást az egyesületek felé fizeti a BTFSZ.„ 

 

Azaz a fentiek szerint felhívjuk a figyelmetek rá, hogy az alábbi  - 2017 –ben BP válogatott versenyzők 
esetében a BTFSZ felé amennyiben igénylitek a fenti támogatást , az egyesület képviselője, vagy a 
versenyző edzője írja meg a pályázatot, ami tartalmazza, hogy a versenyző mely 2 vagy 3 BP 
bajnokságon vett részt, ott milyen eredménnyel, illetve, hogy mely külföldi versenyre vagy 
edzőtáborra kéritek a támogatást, ott a versenyző milyen eredménnyel vett részt. Adjatok meg 
bankszámla számot és aláírásotokkal hitelesítsétek. 

 

A pályázat beadási formátuma kötetlen, de segítségképp lehet például táblázatos: 

 

Név  BP norm BP éjszakai  BP. sprint 
váltó 

MOC training 
camp 

O-RINGEN 

Válogat Ottília N16 -2. hely N21 -4. hely 18 – 2.hely  N16- 23.hely 
      
      
 

A pályázatokat kérem, küldjétek el 2017 November 30 –ig a szkennelve pdf vagy egyéb kép 
formátumban következő email címre : fotitkar@btfsz.hu  

Kérdés esetén keressétek: Horváth Sándor-t : 06-20-930-2954 / shorvath954@gmail.com / 

  



A 2017-es Budapest válogatottak egyesületenként :  

 

 

SPA:  

Néda Ágnes Rebeka (98 SPA) 

Hajnal Dorottya(00 SPA 

Egei Patrik (98 SPA) 

Gurály Attila (98 SPA) 

Peregi Dániel (97 SPA) 

Zacher Márton (98 SPA 

Kálmán Erik (99 SPA) 

Ormay Mihály (99 SPA) 

Bujdosó Zoltán (02 SPA) 

Klement Kelén (03 SPA) 

Bujdosó Márk Levente (08 SPA) 

 

MOM: 

Sárközy Zsófia (99 MOM) 

Gárdonyi Csilla (01 MOM 

Czakó Boglárka (03 MOM) 

Zempléni Lilla (03 MOM) 

 

TTE:  

Hajdu Nelli (01 TTE) 

Dalos Máté (97 TTE) 

Porgányi Márk (97 TTE) 

Gönczi Péter (03 TTE) 

 

MAT:  

Horváth Csongor (00 MAT) 

 

SIR: 

Vékony Vanda (99 SIR) 

 

TSE: 

Máramarosi Rita (05 TSE) 

 

 

 
 

 

Sporttársi üdvözlettel : Horváth Sándor és Mets Miklós  


