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Tájoló újság helyzete, jövője (Schell Antal)
Beszámoló a Budapest Válogatottról (Gyalog Zoltán)
A II. félévi budapesti versenyek értékelése (Scultéty Gábor)
A 2012.évi Versenynaptár tervezete (Scultéty Gábor)

Fontos hozzászólások, határozatok:
1. A Tájoló jövőre lesz 30. éves, ugyanakkor jövője kérdéses. Csökken az előfizetői létszám, és jövőre
a pályázati források is elapadni látszanak. Az előfizetői díj marad 5000 Ft. Mets Miklós felveszi a
kapcsolatot az MTFSz sportágfejlesztési bizottságával egy esetleges támogatás reményében, hiszen
a Tájoló újság jelenleg a magyar tájfutás egyetlen nyomtatott sajtóterméke, és mint ilyet,
mindenképpen
érdeke
lenne
az
országos
szövetségnek
is
fenntartani.
Az újság idei DVD mellékleteként az előfizetők a pécsi Szenior VB hivatalos DVD-jét fogják megkapni,
miután sikerült a rendezőkkel egy igen kedvezményes árban megegyezni. Ezen felül lesz még anyag
a francia VB-ről is.
2. A Budapest válogatott programjában a Cseh OB szerepelt szeptemberben, mely igen jól sikerült. A
12 résztvevőből 6 került az A döntőkbe, Hajdú Szása dobogóhoz közel végzett a technikás terepen.
Mindenképpen megérte kimenni, hasznos tapasztalat volt mindenkinek. A fiataloknak ősszel még a
velencei
utcai
verseny
szerepel
a
programban.
A válogatott bozótruhákból egyelőre még elegendő a tartalék, nincs szükség új beszerzésre.
3-4. A Budapesti Csapatbajnokságon kevés volt az induló, úgy tűnik, nem igazán van igény erre a
versenyformára. Ezért jövőre nem lesz kiírva, viszont helyette, az országos szövetség törekvéseivel
összhangban, inkább a váltó versenyzésre helyezve a hangsúlyt, 2x2-fős váltó bajnokság kerülhet
majd
megrendezésre.
Scultéty
Gábor
előkészíti
a
pályázati
kiírásokat.
Ötletként felmerült, hogy az egyéni Budapest Bajnokságok összesített eredménye után a jövőben
lehetne összetett Budapest bajnokot is hirdetni. Mets Miklós javaslatot készít a lehetséges díjazásról.
5. A Szövetség számára potenciálisan szóba jöhető pályázat kerül hamarosan kiírásra, mely
keretében szervezeteket fejlesztő szervezetek nyerhetnek támogatásokat. Ilyen forrásból
megvalósíthatók lennének a régen tervezett térképhelyesbítői és versenybírói tanfolyamaink. Az
MTFSz-el közösen pályázva még több esélyünk lehet. Ugyancsak a jövőbeni pályázási lehetőségek
érdekében az alapszabályba be kéne, hogy kerüljön az egészségvédelem is. Erre legközelebb
lehetőség a közgyűlés keretében lesz.
Budapest, 2011.10.03.
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