
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 
 

Ideje: 2012. november 5. (hétfő) 18:00 

Helyszín: Budapesti Tájfutók Szövetsége hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.) 

Jelen vannak: Bugár József elnök; Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök; Gyalog Zoltán, Mets Miklós, Peics Antal 
Zsolt, Scultéty Gábor elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár 

Távol van: Schell Antal elnökségi tag 

Ülésvezető: Bugár József 

Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Gyalogné Csipi Erzsébet, Scultéty Gábor 

Tervezett napirend: a II. félévi budapesti versenyek értékelése (Scultéty G.), a 2013. évi versenynaptár 
tervezete (Scultéty G.), beszámoló a Budapest Válogatottról (Gyalog Z.), javaslat a Budapest Tájfutó 
Sportjáért Díjra (Bugár), a Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O.) 

 
1. A II. félévi budapesti versenyek értékelése  Ea.: Scultéty Gábor 

A II. félévben 4 bajnokság volt: szeptember elején a sprint és sprint-váltó, ill. a pontbegyűjtő, valamint 
októberben az utolsó CsTSz keretében a tájkerékpáros. Ezek rendben, jónak mondható részvételi 
létszámokkal lezajlottak. Scultéty Gábor elkészítette a budapesti összetett bajnokság eredményét is, amely azt 
mutatja, hogy volt egy csekély növekedés az indulói létszámban. 

2. A 2013. évi versenynaptár tervezete  Ea.: Scultéty Márton 

A bajnokságokról az elnökség az előző két ülésen döntött. A Budapesti Tájfutó Napok, benne a teremtájfutó 
diákbajnoksággal, bajnokok vacsorájával és a Ripszám ev.-vel 2013. január 26-27.-én lesznek. A többi verseny 
időpontját a főtitkár koordinálja, és mindenki számára intézi a természetvédelemmel való egyeztetést és az 
erdészetek felé való bejelentést. A nem-minősítő edzőversenyek száma várhatóan jelentősen nőni fog a 
tagszervezetek jelzései alapján. 

3. Beszámoló a Budapest Válogatottról  Ea.: Gyalog Zoltán 

A válogatott az eredeti tervek szerint tartotta meg a programjait. A keretből csak ketten nem vettek részt a 
programokon, Horváth Marcell a tájkerékpáros VB-re való felkészülés miatt, Zempléni Réka pedig külföldi 
tartózkodás miatt. További ketten – Dalos Máté és Faggyas Réka – nem vettek részt a szükséges számú 
Budapest bajnokságon, így ők a tavaszi elnökségi határozat alapján nem kaphatják meg a versenyekre 
utólagos támogatást. 

4. Javaslat a Budapest Tájfutó Sportjáért Díjra  Ea.: Bugár József 

A díjra egy jelölés érkezett, Gyalog László, korábbi elnökségi tag, a Tabáni Spartacus SKE 
szakosztályvezetője, aki munkájával megalapozója az egyesület utóbbi években látható robbanásszerű 
fejlődésének. Sajnos azonban az anyagi nehézségek miatt idén a szövetség nem tudja biztosítani a pénzdíjat. 

Határozat: Az elnökség a 2012. évi Budapest Tájfutó Sportjáért Díjat egyhangúan Gyalog Lászlónak 
adományozza. 

5. A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója  Ea.: Mets Miklós 

A szakági bizottság a bajnokságok és a csütörtöki tájbringa széria megrendezésében aktív. A sítájfutó 
bajnokság mindig a hóviszonyok függvénye, idén szerencsére ezt is sikerült megrendezni, méghozzá hosszú 
idő után újra egy alföldi terepen. Mets Miklós kéri, hogy a tájkerékpáros bajnokságra jutó szövetségi 
támogatást a jövő évi sítájfutó bajnokság vehesse igénybe, mivel az jobban rászorul. 
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