Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről
Ideje: 2014. november 3. (hétfő) 18:00
Helyszín: Budapesti Tájfutók Szövetsége hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.)
Jelen vannak: Bugár József elnök; Nagy Krisztina alelnök, Gyalog Zoltán, Horváth Sándor, Mets Miklós,
Peics Antal Zsolt elnökségi tagok; valamint Scultéty Márton főtitkár
Távol van: Zsebeházy István elnökségi tag
Ülésvezető: Bugár József
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Nagy Krisztina, Zsebeházy István
1. Beszámoló a Budapest válogatottról
Gyalog Zoltán elmondja, hogy az idei két program a tervek szerint valósult meg, a nyáron az erdélyi
edzőtábor, az ősszel pedig a cseh normáltávú OB-n vett részt a csapat. A főtitkár által szervezett edzőtábor
előrelépés volt a korábbi évekhez képest, hiszen az egyhetes hosszúságú volt, és pályázati forrással kiegészítve
egyes versenyzők támogatása elérte a 45 ezer Ft-ot is.
2. A Budapest Tájfutó Sportjáért Díj odaítélése
Az elnökség áttekintette azokat a személyeket, akik szóba jöhetnek erre az életműdíjra.
Határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a díjat ebben az évben Schell Antalnak adományozza.
3. Beszámoló a második félévi budapesti versenyekről, éves statisztikák
A második félévi bajnokságok tulajdonképpen egy hétvégére koncentrálódtak augusztus végén. A BEAC
rendezte a sprint és a sprintváltó bajnokságot egy igazán reprezentatív versenyközponttal a Graphisoft
Parkban. Az előző évekhez hasonlóan viszonylag magas résztvevői létszámmal, talán csak a kezdő
versenyzőkből volt a szokásosnál kevesebb. Lehet, hogy nem volt szerencsés, hogy csak bajnokság néven
futott a verseny, nem volt kupaverseny neve. Másnap a Tabáni Spartacus fiataljai rendezték a pontbegyűjtő
csapatbajnokságot a Vöröspocsolyás-háton. Ezt már jóval alacsonyabb érdeklődés és apróbb rendezési hibák
jellemezték.
Scultéty Gábor elkészítette a kimutatást a budapesti versenyzők 2014-es bajnoki helyezéseiről, amely az alapja
a bajnokok vacsorájára való meghívásnak a Budapesti Tájfutó Napok keretében. A budapesti klubok idén is
eredményes évet zártak, de az országos bajnokok száma nem nőtt tovább. Ehhez kapcsolódóan az elnökség
kijelöli a Budapesti Tájfutó Napok időpontját is, a szokásos január harmadik hétvégéjére. A program a
következő ülésen lesz napirenden.
4. Egyebek
Bugár József és Scultéty Márton elmondják, hogy a Valkony Ferenc-emléktábla kihelyezése a júliusi dátumhoz
képest csúszott, ezekben a napokban szereli fel Hegedűs Béla, és vasárnap (november 9-én) kerül sor a
leleplezésére egy edzőversenyhez kapcsolódva.
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