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Verseny
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kísérő RR
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-Apáczai ev. RR
---

A jelenlévők ezzel egyhangúlag egyetértenek. Szóba kerül a sprint bajnokság helye a későbbi években,
főleg, amikor nem a BEAC-nak jutna. Az MTFSZ szintjén tervezett változtatás több hétvégét biztosítana
szeptemberben megyei szintű sprint versenyeknek, de ennek Budapesten a MOM kupa inná meg a levét.
3SZ-versenyek:
SM kérdésére a jelenlévő rendezőknek megfelel az eddigi módszer, az előző évi naptár átörökítése. Néhány
eltérést 2013-hoz képest rögzít a csapat:
Ápr. 30.: SPA rendez
Aug. 13.: KOS rendez
Aug. 20.: ünnep / Hungária Kupa
Szept. 18.: HB & HZ rendez, „Kaszáspók”
Okt. 22.: HSP, mivel jövőre nem lesz Budasprint
HÁ kérdésre elmondja, hogy a Lindenberg Kázmilla ev. rendezői háttere jelenleg 2014-re sem látszik, de
egyelőre maradjon a naptárban szept. 3-án.
SM jelzi, hogy még írni fog a levelezőlistákra is az ügyben, hogy ne szoruljon ki esetleges újabb rendező.
Egyéb versenyek:




A MOM Kupa (OR) már bejelentkezett az országos naptárba szept. 20-21.-re.
HB & HZ rögzítik, hogy a Semmelweis ev. (OR) és a Silvanus Kupa (RR) jövőre egy hétvégén
lesznek a Vöröspocsolyás-háton, június 28-29-én.
A fenti versenyeken kívül már csak a Vizsla Kupa sorozat van. HZ rögzíti az időpontokat a többi
klub felé. Jelenleg úgy néz ki, hogy 6 fordulónak van hely a naptárban.

márc. 8. (szo), ápr. 19. (szo), május 11. (vas), jún. 1. (vas), júl. 26. (szo), okt. 11 (szo).
GyL: több olyan verseny legyen Budapesten, ami a fiataloknál rajthozállásnak számít az edzői pályázaton
SM: praktikusan RR versenyek, ami a 3SZ-szel sem összeegyeztethetetlen
HB: jövőre több 3SZ versenyt rendez RR-ként az idei kettőnél
HZ: várhatóan a Vizsla Kupákból is 2 RR lesz
Terepengedélyezés:
SM elmondja, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával jó kapcsolatot építettek ki a szövetség
részéről, de általánosságban csak olyan alapelveket lehet lefektetni, minthogy a 3 fokozottan védett részen
(Budaörsi-kopárok, Szénások, Remete-szurdok) nem lehet verseny, ill. hogy a tavaszi időszakban kevésbé
szívesen engedélyeznek eseményeket a védett területeken, mint a nyáron. A versenyek növekvő száma
miatt és mivel a DINPI is az egyes események ellenőrzőpont-terveire tud érdemben reagálni, nem
működőképes, hogy a szövetség vegye át a versenyek engedélyezését, az a rendező egyesületekre marad.
SzJ felvillant néhány együttműködési lehetőséget az erdészettel is. Egyúttal javasolja, hogy a Normafa Park
projekthez állandó pontos pálya létesítésével lehetne csatlakozni és forrást szerezni.
Térképkészítés:
HÁ, HB és HZ egyetértenek, hogy a Budai-hegység erdei térképei meglehetősen elavultak, a modern
technikákat is alkalmazva el kéne kezdeni elölről őket. SM jelzi, hogy erre juthat BTFSZ-szinten némi
forrás, illetve van esély pályázati pénzt bevonni rá. A jelenlévők szerint a Jánoshegy-Csillebérc tömbbel
lenne érdemes kezdeni, ahol már Kisvölcsey Ákos is megcsinált mostanában kisebb darabokat
(Kakukkhegy, Normafa).
HÁ: a Margitsziget is javításra szorul.
SM: az is jelenthet forrást, ha BTFSZ szinten pályázunk egy komolyabb verseny rendezésére 2015-re, pl. az
Országos Diákolimpiára Csillebérc központtal. A létszámnak még jót is tenne egy ilyen központi helyszín.
A jelenlévők megfontolandónak tartják az ötletet, de további egyeztetések szükségesek hozzá a főtitkár
vezetésével. Kérdés, hogy ki lehetne az egészet összefogó versenyelnök, ill. nem tesz-e keresztbe budapesti
klubok pályázatainak?

