
 
BTFSZ versenynaptár-egyeztetés 2015-re 

 

Emlékeztető, készítette: Scultéty Márton 

Ülése ideje: 2014. szeptember 1. (hétfő) 18:00 

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

Jelen vannak: Bugár József (SPA), elnök 
Gyalog Zoltán (SPA), elnökségi tag 
Zsebeházy István (MOM), elnökségi tag 
Scultéty Márton (SAS), főtitkár 
Antal István (BMG) 
Hegedüs Ábel (BEAC) 
Hegedűs Béla (SAS) 
Hegedűs Zoltán (OSC, VSE) 
Kovács Róbert (BMG) 
 

Scultéty Márton elöljáróban elmondja, hogy a találkozó egy nyílt elnökségi ülésként volt tervezve, ahol 
egyből döntés születik a Bp. bajnokságok rendezőiről. Örül, hogy a legfőbb rendező egyesületekből jött 
egy vagy több képviselő, viszont az elnökségből csak hárman vannak jelen, így az nem határozatképes. 
 
Budapest bajnokságok: 
Zsebeházy István ismerteti a beérkezett pályázatokat/jelentkezéseket, és a jelenlévők további vállalásai 
alapján az alábbi naptár alakul ki, amelyet formálisan a következő elnökségi ülés fog jóváhagyni: 

Bajnokság Rendező Időpont Helyszín Verseny 
Normáltáv SPA március 14. Vértes Tavaszi Spartacus Kupa OR 
Középtáv SPA március 15. Vértes Tavaszi Spartacus Kupa OR 
Hosszútáv BEAC március 21. Pilisszentiván RR később eldöntendő néven 
Diákolimpia BMG április 25. Káposztásmegyer RR később eldöntendő néven 
Éjszakai BEAC-

BMG 
június eleje 
(hétköznap) 

Káposztásmegyer Sápadt Hold Éjszakai (nem 
rangsoroló) 

Sprint egyéni MOM szeptember 5. később eldöntve RR később eldöntendő néven 
Sprintváltó MOM szeptember 5. később eldöntve -- 
Pontbegyűjtő SAS szeptember 6. később eldöntve vasárnapi edzőverseny 

 
Kupa- és egyéb versenyek: 

 Eötvös ev. (BEAC): augusztus 29., RR-ként, sprint és sprintváltó formában 
 Hegyvidék Kupa (MOM): április 5. vagy 6., RR-ként 
 MOM Kupa: az előzetes jelentkezés alapján november 21.-én lesz egynapos formában OR-ként 
 Silvanus Kupa: előzetesen június 27.-re jelentkezett OR-ként, de HB jelzi, hogy várhatóan a középtávú 
OB elé hozza csak RR formában 
 Semmelweis ev.: az előzetes jelentkezés alapján június 28-án lesz OR-ként, de HZ jelzi, hogy ez is 
módosulhat még, nem ő lesz a verseny elnöke 
 Vizsla Kupák tervezett időpontjai: március 22. (vas), április 11. (szo), május 16. (szo), június 6. (szo), 
július 11. (szo), augusztus 30. (vas), október 10. (szo). HZ jelzi, hogy főleg a júniusi dátum nem biztos még, 
de ez január végéig eldől, mert jövőre is RR-ként lesz a futamok egy része. 
 Silvanus hétvégi edzőversenyek: az előző két évi gyakorlat szerint HB év közben tölti ki az üres napokat, 
nem rangsorolók 
 
3SZ-versenyek: 

A sokéves gyakorlat alapján az előző évi naptár öröklődik, néhány módosítással. A legfőbb változás, hogy a 
TTE újra rendez két versenyt, amelyekről 2014-re lemondott. A naptár továbbra is Vankó Péter honlapján 



érhető el (http://goliat.eik.bme.hu/~vanko/3sz.htm). HB jelzi, hogy az ideihez hasonlóan jövőre is 7 
versenyt RR-ként rendez meg, Valkony ev. néven. 

 
Terepengedélyezés: 
SM elmondja, hogy nemcsak a zöldhatóság, de a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság is konkrét 
ellenőrzőpont-terveket vár a véleményezéshez, ezért nem járható, hogy a versenyeket központilag egyben 
engedélyeztessük, ez az egyes rendezőkre marad. A Normafa-Jánoshegy környéke a Normafa-projekthez 
kapcsolódóan átkerült a XII. kerületi önkormányzathoz, amely jelenthet változást az erdészetnek fizetendő 
hozzájárulás tekintetében. 
  


