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1. Beszámoló az első félévi budapesti versenyekről (Scultéty G.)
Scultéty Gábor versenybiztos feleleveníti, hogy az idei tavasz katasztrofális volt a Budapest Bajnokságok
szempontjából. A Tavaszi Spartacus Kupára tervezett normáltávú és középtávú bajnokság a hóhelyzet miatt
elmaradt, a kényszerűen választott június közepi új időpontban pedig zsúfolt a versenynaptár, sokkal kisebb
részvétel várható. A diákolimpián súlyos rendezési hibák voltak, ezt már tárgyalta az elnökség az előző ülésen,
és az éjszakai bajnokságon is rossz helyre lett felvezetve egy pont, ami miatt ott is újra kell rendezni több
kategóriát. A sprint és váltóbajnokságot viszont színvonalasan rendezte meg a MOM május közepén a
Normafánál, új térképet is készítettek, de itt meg a résztvevők száma volt viszonylag alacsony a nem ideális
időpont miatt. A főtitkár emlékeztet, hogy az ősszel fel szeretné éleszteni a versenynaptár-egyeztető találkozót
az egyesületek között, hogy ne egymás rovására vállaljanak versenyeket. Általánosságban a Budapest
bajnokságok legjobb időpontja az ugyanolyan távú országos bajnokságok előtti hetekben van, hiszen az a
felkészülési időszak.
2. A 2014. évi Budapest bajnokságok kiírása (Scultéty G.)
A versenybiztos fő kérdése az elnökséghez, hogy mely számokban akarjon a jövőben a BTFSZ bajnokságokat
rendezni, mert az összes szám megrendezésére, amelyben országos bajnokság létezik, megfelelő időpontot
sem lehet találni a versenynaptárban, ill. anyagilag sem tudná támogatni a szövetség. A tagok azt javasolják,
hogy a kiírás vonatkozzon mindegyik bajnokságra, és majd a jelentkezések függvényében dönt az elnökség,
hogy melyek kerüljenek megrendezésre.
Határozat: Az elnökség felkéri a versenybiztost, hogy írja ki a 2014-es BTFSZ-versenyek rendezési pályázatát
a tagszervezetek számára. A pályázati határidőt augusztus 28.-ában állapítja meg, döntés a szeptember eleji
ülésen várható. A bajnokságok anyagi támogatása ugyanaz, mint idén ill. 2012-ben volt.
3. Egyebek
Mets Miklós távollétében az elnökség nem tárgyalja külön napirendként a térkép-helyzetet, de a főtitkár
elmondja, hogy igyekszik számon tartani a BTFSZ-tulajdonú térképek használatát, és számlázni azok után,
hogy a későbbiekben legyen némi forrás felújításra. A legnagyobb felhasználó egyébként a saját egyesülete
Hegedűs Béla versenyivel, aki javítja is a térképeket, főleg a János-hegy-Csillebérc területen.
Bugár József elmondja, hogy május folyamán a főtitkárral voltak az államkincstárnál megnyitni egy befektetési
számlát, de sajnos a MÁK internetes rendszere nem tudja kezelni a kettős aláírást, ezért konkrét állampapírvásárláshoz is személyesen kell majd bemenniük. Az új alapszabályban esetleg fel lehet majd jogosítani a
szövetség tisztségviselőit önálló banki aláírásra is, a hatályos jogszabályok ezt már megengedik.

Levezető elnök

Jegyzőkönyvvezető

Hitelesítő

Hitelesítő

