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1. Beszámoló a Budapest válogatottról (Gyalog Z.) 

Az előterjesztés az 1. sz. mellékletben olvasható. A bozótruha és egyéb felszerelések kérdésére az elnökség a 
jövő évi költségvetés tárgyalásakor visszatér. 

2. A Budapest Tájfutó Sportjáért Díj odaítélése (Bugár J.) 
Az elnökség – idén jelölésre való felhívás megjelentetése nélkül – áttekintette azokat a személyeket, akik szóba 
jöhetnek erre az életműdíjra. 

Határozat: Az elnökség a 2013. évi Budapest Tájfutó Sportjáért Díjat Szeredai Lászlónak adományozza. 
Igen: 4 szavazat, tartózkodás: 2 szavazat. 

3. Beszámoló a második félévi budapesti versenyekről, éves rajthozállási statisztikák (Scultéty G.) 

Az őszi szezonban két Budapest bajnokság ment le, a pontbegyűjtő csapat és a tájkerékpár. A pontbegyűjtővel 
a résztvevő elnökségi tagok elégedetlenek voltak, érzésük szerint a főrendező Hegedűs Zoltán túlvállalta 
magát akkoriban. A pályák pontbegyűjtő jellege és a berajzolás sem volt bajnoksághoz méltó, az 
eredményhirdetés pedig elmaradt. 

Határozat: Az elnökség egyhangúan úgy dönt, hogy a Budapesti Pontbegyűjtő Csapatbajnokság 
támogatásként a Margitsziget térkép ingyenes használatát kapja meg, pénzbeli hozzájárulást nem. 

Elkészült az összetett bajnokság táblázata is, de problémát jelent, hogy a 12-16 kategóriákban a többség nem 
indult mindhárom egyéni bajnokságon. A 18-21 kategóriákban is kevesebb a 3 indulással rendelkező 
versenyző, mint tavaly, mivel idén nem volt hosszútávú bajnokság. 

Határozat: Az elnökség egyhangúan úgy dönt, hogy az F/N 12, 14, 16 kategóriákban az összetett 
bajnokságba 2013-ra vonatkozólag és a későbbiekben is a 3 egyéni bajnokságból a két jobbik helyezés 
számítson bele. Az F/N 18, 20, 21 kategóriákban továbbra is 3 bajnokság számít. 

4. Egyebek 
Scultéty Márton jelzi, hogy a Budapesti Tájfutó Napok keretében rendezendő bajnokok vacsorájára idén már 
kb. 45 meghívottal kell számolni, nem lesz könnyű éttermet találni az eddigi barteres konstrukcióban. Mets 
Miklós vállalja, hogy egyeztet az ügyben Horváth Magdával.  

Bugár József emlékeztet, hogy januárban, lehetőleg a BTN-hez kapcsolódóan tisztújító közgyűlés is esedékes 
lesz, ezért meg kell választani a Jelölő Bizottság vezetőjét. A napokban egyeztetett Miháczi Zoltánnal, aki a 
2010-es közgyűlés esetében ellátta ezt a feladatot, és most is vállalja. A Budapesti Tájfutó Napok tervezett 
időpontja január 18-20., ill. az étteremfoglalástól függően esetleg egy héttel később. 



Határozat: Az elnökség egyhangúan megválasztja Miháczi Zoltánt a 2014-es tisztújító közgyűlés jelölő 
bizottsága vezetésére.  
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1. sz. melléklet – Beszámoló a Budapest Válogatottról 2013 
 
 
A válogatott 23 fővel kezdte az évet. Az első féléves eredmények alapján a második félévben Horváth Marcell 
kikerült, Barta Gergely, Kézdy Borbála és Kálmán Erik bekerült a válogatottba, így év végén 25 fő tartozott a 
keretbe. 
 
Az első félévben a szlovákiai CESOM volt a közös program, melyen 13 fő vett részt. A második félévi Cseh 
OB-n szintén 13-an álltak rajthoz, míg a 14-esek 4 fővel az Alpok-Adrián vették igénybe a BTFSZ által 
felajánlott 10-10 e Ft-os támogatást. 
 
Két fő (Faggyas Réka és Dalos Máté) nem teljesítette a 3 Budapest Bajnokságon való rajthoz állást. 
 
A válogatott összetétele: 
3 fő 20-as (két lány), 10 fő 18-as (5 lány), 5 fő 16-os (1 lány), 7 fő 14-es (4 lány). 
14 fő Tabáni Spartacus SKE 
5 fő Tipo TKE 
4 fő Hegyvidék MOM 
1 fő Mazsola SE 
1 fő Sirályok SE 
 
A létszám megoszlásából adódik, hogy érzésem szerint továbbra sem nagyon lenne igény közös edzőtábor, 
vagy edzések szervezésére. 
 
A bozótruhák elfogytak, egy főnek nem jutott alsó, és egy főnek egyáltalán nem tudtam adni. Maradt raktáron 
két kis méretű póló. 
 
Érzésem szerint továbbra sincs komoly presztízse a keretbe való kerülésnek. Jó kezdeményezésnek tartottam 
a Tájolóban való bemutatásukat. A bajnokok vacsoráján való részvétel azonban továbbra is komoly 
elismerésnek számít. 
 
Többen panaszkodtak, hogy kinőtték, vagy tönkrement a bozótruhájuk. 
 
 
2013-11-04 
Gyalog Zoltán 
Ifjúsági Bizottság 


