Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről
Ideje: 2016. szeptember 5. (hétfő) 17:30
Helyszín: budapesti sportszövetségek székházának III. emeleti tanácsterme (Bp. Curia utca 3.)
Jelen vannak: Mets Miklós elnök; Nagy Krisztina alelnök; Gyalog László, Horváth Sándor, Németh Ágnes,
Peics Antal Zsolt, Zsebeházy István elnökségi tagok; Scultéty Márton főtitkár; valamint Hegedüs Ábel,
Hegedűs Béla, Hegedűs Zoltán, Kovács Zoltán, Schell Antal.
Ülésvezető: Mets Miklós
Jegyzőkönyvvezető: Scultéty Márton
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Nagy Krisztina, Peics Antal Zsolt
1. Beszámoló a Kozma László temetésére indult közadakozásról, javaslat Laci emlékének
intézményesített megörökítésére
Hegedűs Béla és Peics Antal Zsolt ismertetik, hogy a vártnál nagyobb összeg gyűlt össze a sporttársaktól:
készpénzben mintegy 150 ezer Ft, utalva 278 ezer Ft érkezett. Az előbbi összegből ki lett fizetve a
rokonoknak a temetési költség több mint fele, valamint a közös koszorú. Az utóbbi összeg egyelőre nem
került elköltésre. Mets Miklós szerint ezt kifejezetten Laci emlékének megőrzésére kellene felhasználni a
jövőben, és felkéri Peics Antal Zsoltot, hogy konkrét döntések meghozataláig a felajánlott összeget továbbra
is kezelje.
Lux Iván korábban javasolta, hogy a 3SZ sorozat Kozma Laciról legyen elnevezve, hiszen szinte mindig ott
volt, bármelyik rendezőnek szívesen segített. A jelenlévők inkább azt az irányt javasolják, hogy bizonyos
futamok legyenek egy-egy sporttársról elnevezve, amint az Valkony Ferenc esetében már elindult. Hegedüs
Ábel felajánlja, hogy összegyűjti azoknak a korábbi, már elhunyt szövetségi vezetőknek a nevét, akik szintén
érdemesek erre. Mets Miklós megjegyzi, hogy a sorozat nevével kapcsolatban lesz egy javaslata a 3-as
napirendi pontban. Kovács Zoltán felajánlja, hogy a Sirály Kupa 5 fordulóját a jövőben Kozma László
emlékversenyként szervezi meg.
2. Döntés a 2017-es Budapest bajnokságokról
Zsebeházy István ismerteti a beérkezett jelentkezéseket, amit az alábbi táblázat tartalmaz. A középtáv
esetében a Tavaszi Szpari Kupa első napjára érkezett még jelentkezés, de a változatosság és egyéb
szempontok miatt az elnökség a MOM-os pályázatot támogatta.
Bajnokság
Normáltáv
Középtáv
Éjszakai
Sprint egyéni
Sprintváltó

Rendező
SPA
MOM
TTE
BEAC
BEAC

Időpont
március 19.
márc. 15. vagy ápr. 1.
május 19.
szeptember 9.
szeptember 9.

Helyszín
Vértes
Kövesbérc
Mátra
Gödöllő
Gödöllő

Verseny
Tavaszi Spartacus Kupa OR
Hegyvidék Kupa RR
Szélrózsa Éjszakai OR
Eötvös ev. egyéni RR
Eötvös ev. váltó

A fentieken túl a hóviszonyok függvényében sor kerülhet a sítájfutó bajnokságra, valamint később születik
döntés más olyan bajnokságokról, amelyeknek még nincs kiforrott időpontja és/vagy rendezője (diákolimpia,
up.-csapat, sprint éjszakai, trailo, tájkerékpár). A VSE, a SIR és a KFK vezetői jelzik, hogy ők is
gondolkodnak egy-egy bajnokság megrendezésében a jövőben. Mets Miklós felveti, hogy a későbbiekben
esetleg önálló Bp. bajnokságokat lehetne rendezni, lehetőleg az azonos OB előtti hétvégén. Scultéty Márton
szkeptikus ezzel kapcsolatban, mert a saját versenyének rendezéséről egyik klub sem fog lemondani. Így csak
még több verseny lenne, amin jobban megoszlik a résztvevői kör, erre már volt példa a múltban.
Határozat: Az elnökség a fenti táblázatban szereplő Bp. bajnokságokat egyhangúlag jóváhagyja, és egyúttal
úgy dönt, hogy a jövőben a 10-es kategóriák is kapják díjazásként a szövetség által biztosított bajnoki érmet.

3. További versenyrendezési kérdések
Mets Miklós ismerteti, hogy a budapesti kisverseny-sorozatot (a 3SZ-ek mellett beleértve a hétvégi
versenyeket is) marketing szempontjából jobban össze szeretné fogni a 2017-es évtől. Mindenképpen kell egy
külsősöknek, potenciális támogatóknak is könnyen átlátható naptár a versenyekről a BTFSZ-honlapon,
megfelelő dizájnnal. Ennek a karbantartása nem okozna pluszmunkát, mert megvalósítható úgy, hogy a
jelenleg a rendezők által az MTFSZ-eseménynaptárba bevitt adatokat vegye át automatikusan. Szerinte a
rajthozállások száma elérte azt a nagyságrendet, amivel már akár névadó szponzort is lehetne találni a
sorozatra.
A jelenlévő versenyrendezők támogatják a javaslatot, de a legtöbb versenyt rendező Hegedűs Béla megjegyzi,
hogy a versenyeinek darabszámára nem tud előre garanciát vállalni, az a szabadidejének függvénye.
Hegedűs Zoltán jelzi, hogy jövőre is szeretne regionális rangsoroló Vizsla Kupákat rendezni, de egyelőre csak
3 futam időpontja tekinthető biztosnak: május 13., június 17., szeptember 2.. A többi csak a jövő év elején fog
véglegesedni. Hegedűs Béla a nem-rangsoroló vasárnapi versenyeket továbbra is csak év közben fogja
meghirdetni kifejezetten a mások által üresen hagyott napokra.
4. Egyebek
Mets Miklós elmondja, hogy szeretné, ha a januári bajnokok vacsorájáról lenne kommunikáció kifelé már
most, vagyis egy külön menüpont a honlapon, Facebook-esemény, a már részvételi jogot szerzett fiatalok
névsorának publikálása. Kéri az elnökségi tagok segítségét ebben, a cél, hogy tovább növeljük az esemény
presztízsét.
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