Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről
Ideje: 2015. szeptember 22. (kedd) 17:30
Helyszín: Budapesti Tájfutók Szövetsége hivatali helyisége (Bp. Curia utca 3.)
Jelen vannak: Bugár József elnök; Gyalog Zoltán, Horváth Sándor elnökségi tagok; valamint Scultéty
Márton főtitkár, Hegedüs Ábel, Hegedűs Béla és Hegedűs Zoltán
Távol van: Nagy Krisztina alelnök, Mets Miklós, Peics Antal Zsolt, Zsebeházy István elnökségi tagok
Ülésvezető: Bugár József
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Gyalog Zoltán, Horváth Sándor
Scultéty Márton elöljáróban elmondja, hogy a találkozó egy nyílt elnökségi ülésként volt tervezve a 2016-os
budapesti versenynaptár megbeszélésére, ahol egyből döntés születik a Bp. bajnokságok rendezőiről is.
Örül, hogy a legfőbb rendező egyesületekből jött egy vagy több képviselő, viszont az elnökségből csak
hárman vannak jelen, így az nem határozatképes.
Budapest bajnokságok:
A főtitkár 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
Hosszútáv
Normáltáv
Középtáv
Diákolimpia
Éjszakai
Sprint egyéni
Sprintváltó
Tájkerékpár

Rendező
VSE
SPA
SPA
BEACKJS
TTE
BEAC
BEAC
HAN

Időpont
március 15.
március 19.
március 20.
április 16.
április 29.
szeptember 3.
szeptember 3.
szeptember 29.
vagy október 6.

Helyszín
később eldöntve
Vértes
Vértes
Fót vagy
Gödöllő-belváros
Héreg
később eldöntve
később eldöntve
később eldöntve

Verseny
RR később eldöntendő néven
Tavaszi Spartacus Kupa OR
Tavaszi Spartacus Kupa OR
RR később eldöntendő néven
Szélrózsa Éjszakai OR
Eötvös ev. egyéni RR
Eötvös ev. váltó
utolsó CSTSZ

A fentieken túl a hóviszonyok függvényében sor kerülhet a sítájfutó bajnokságra, valamint az október eleji
MOM Kupa keretében egy további tájfutó bajnokságra, amennyiben annak a programja véglegesedik.
A főtitkár beszámol arról is, hogy – többek közt a zsúfolt naptár miatt – idén elmaradt a csapatbajnokság
az eredeti augusztus végi időpontban. Ez végül a MOM kupa (végleges időpont november 22.) keretében
lesz megrendezve várhatóan tömegrajtos-farsta formában a KFKI-tól a piktortégla-üregek felé. Ez nem árt
amiatt sem, mert néhány Bp. válogatott versenyzőnek hiányzik a 3 rajthozállás, ami a támogatás feltétele,
ott pótolhatják.
Kupa- és egyéb versenyek:
 Barbácsi ev. (BEAC): március 14., RR-ként, Érd környékén
 Silvanus Kupa (SAS): június 19., RR-ként, helyszín később
 Semmelweis ev. (OSC): nincs információ, de várhatóan 2016-ban is csak RR lesz
 Vizsla Kupák tervezett időpontjai: március 15. (k), április 17. (vas), május 7. (szo), június 18. (szo), július
2. (szo), augusztus 27. (szo), október 16. (vas). Valószínűleg mindegyik RR-ként, kivéve a júliusit.
 Silvanus hétvégi edzőversenyek: az előző évek gyakorlata szerint HB év közben tölti ki az üres napokat,
nem rangsorolók

3SZ-versenyek:
A sokéves gyakorlat alapján az előző évi naptár öröklődik. A 2016-os szökőnap miatt minden két nappal
kerül előbbre. A Tipo egyik versenye és a Sirály Kupa 1. forduló helyet cseréltek az előbbi kérésére (ápr.
20. és május 11.) A naptár továbbra is Vankó Péter honlapján érhető el
(http://goliat.eik.bme.hu/~vanko/3sz.htm).
HB jelzi, hogy az a valószínűbb, hogy a Valkony ev. futamok jövőre nem lesznek RR-ek.
Téli technikai edzések:
Bugár József elmondja, hogy felmerült a gondolat, hogy a télen újra legyenek speciális közös technikai
edzések a Bp. válogatottak számára, mint anno 15-20 évvel ezelőtt. A kerettagok többségét adó Szpariból
lenne igény erre, de reméli, hogy a többi klubból is. Praktikusan azokon a hétvégéken lehetnének az
edzések, amelyeken nincs TTEV edzés. Scultéty Márton úgy látja megvalósíthatónak ezt, ha a
lebonyolításra a jelen is lévő legfőbb rendezőket kérjük fel, de a pályákat korábbi élversenyzők, vagy akár a
mostani fiatalok tervezik, valamint a finanszírozhatóság miatt az esemény a szokásos díjakon nyílt bárki
számára. HB, HZ és HÁ is jelzik, hogy szívesen vállalják egy-egy esemény lebonyolítását. HB jelzi
ugyanakkor azt is, hogy a Silvanus vasárnapi edzéseket nem akarja kijjebb vinni a KFKI-tól, azok
meglesznek ott minden héten. Megegyezés születik, hogy az első ilyen edzés az egyik első KFKI-s
Silvanus-edzés keretében lesz, Kisvölcsey Ákos új Makkosmária térképén. HS felajánlja, hogy a fia
(Horváth Csongor) szívesen lesz pályakitűző. A többi edzés preferált helyszíne pedig a Külső-Budaihegység (Éleskő, Meszeshegy, stb.) A sorozatot a főtitkár fogja össze.

