
Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről 
 

Ideje: 2012. december 3. (hétfő) 18:00 

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

Jelen vannak: Bugár József elnök; Gyalog Zoltán, Peics Antal Zsolt, Schell Antal, Scultéty Gábor elnökségi 
tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár 

Távol van: Gyalogné Csipi Erzsébet alelnök; Mets Miklós elnökségi tag 

Ülésvezető: Bugár József 

Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton 
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Schell Antal, Scultéty Gábor 

Tervezett napirend: a Budapest Tájfutója címek odaítélése (Scultéty M.), a Budapesti Tájfutó Napok 
programja (Bugár), a versenybírói képzés részletei (Peics), tájékoztató az Alapítvány munkájáról (Gyalogné 
Csipi E.) 
 
1. A Budapest Tájfutója címek odaítélése  Ea.: Scultéty Márton 

A főtitkár ismertette a beérkezett jelöléseket. A lányoknál csak egy-egy javaslat érkezett, a fiúknál több jelöltet 
is ajánlottak az edzők, de az eredmények elég egyértelműen kijelölték a döntést. 
Határozat: Az elnökség a 2012. évi Budapest Tájfutója címeket egyhangúan az alábbiaknak adományozza: 

U -16 lány kategóriában: Weiler Virág, SPA, edzője Gyalog Zoltán 
U 17+ lány kategóriában: Varsányi Kinga, KST, edzője Kovács Zoltán 
U -16 fiú kategóriában: Miavecz Balázs, MOM, edzője Kisvölcsey Ákos 
U 17+ fiú kategóriában: Bakó Áron, SPA, edzője Gyalog Zoltán 

2. A Budapesti Tájfutó Napok programja  Ea.: Bugár József 

Az elnökség a programok technikai lebonyolítását egyeztette, amely lényegében megegyezik az elmúlt évek 
programjaival. Egy új elem van, a Budapest összetett egyéni bajnokság díjazása, amelyre a teremtájfutó 
diákbajnokság után, annak eredményhirdetése előtt kerül sor. Az elnökség köszönetét fejezi ki Horváth 
Magdának és a Média Tér Kiadónak a bajnokok vacsorájához nyújtott anyagi és szervezési támogatásért. 

3. A versenybíró képzés részletei  Ea.: Peics Antal Zsolt 

Az elnökség ebben a napirendi pontban is a technikai részleteket egyeztette. A képzésen országos szinten is 
vezető szerepet betöltő előadók lesznek, és az MTFSz versenybizottságának is szándékában áll azokat a 
sporttársakat a fővárosi tanfolyamon való részvételre ösztönözni, akik az elmúlt időszakban képesítés nélkül 
működtek közre versenyrendezésekben.  

Gyalogné Csipi Erzsébet külföldi távolléte miatt az alapítványi beszámolóról szóló napirendi pontot az 
elnökség a következő ülésre halasztotta. 
 

 

 

Levezető elnök 

 

 

Hitelesítő 

Jegyzőkönyvvezető 

 

 

Hitelesítő 
 


