Jegyzőkönyv a Budapesti Tájfutók Szövetsége elnökségi üléséről
Ideje: 2018. szeptember 17. (hétfő) 18:00
Helyszín: 1121 Budapest, Hangya utca 20
Jelen vannak: Mets Miklós elnök; Gárdonyi Márk alelnök, Németh Ágnes, Peics Antal Zsolt,
Györgyi Péter, Hidvégi Attila elnökségi tagok, valamint Egei Petra főtitkár.
Távol van: Bakó Áron elnökségi tag
Ülésvezető: Mets Miklós
Jegyzőkönyvvezető: Egei Petra
Jegyzőkönyv-hitelesítők: Gárdonyi Márk, Györgyi Péter
1. Legyen minden iskolának parktérképe
Mets Miklós felveti az elnökségnek, hogy a BTFSZ népszerűsítse a tájfutást a budapesti általános iskolák
körében. Az elnökség egyhangúan támogatja az ötletet. A jelen lévők a következő lépésekben állapodnak
meg:
1. Hidvégi Attila összeszedi budapesti park térképeket.
2. Németh Ágnes összeállít egy listát melyen minden budapesti általános iskola szerepel, valamint
megszerzi az elérhetőségüket.
3. A meglévő park téképekhez Egei Petra hozzá rendeli az iskolákat.
4. Az elnökség kidolgozik egy tájékoztató programot valamint szakmai segítséget nyújt az iskoláknak.
2. Nyitott és elszámolt pályázatok
Az elnök és a főtitkár tájékoztatta az elnökséget két pályázat elszámolásáról, és beszámolt egy folyamatban
lévő pályázatról.
3. Budapesti Tájfutó Napok (Bajnokok Vacsorája)
Az elnökség átbeszélte a jövő év január 19-20-ára tervezett Budapesti Tájfutó Napok programját. Hidvégi
Attila és Gárdonyi Márk fogja kézbe venni az eseményt, Márk a napokban összegyűjti, hogy eddig kik
jogosultak részt venni a Bajnokok Vacsoráján. Ezután Egei Petra elkezdi hírdetni az eseményt.
4. Budapest Válogatott
Az elnök tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy szeretne a Budapest Válogatott számára új sport ruházatra
pályázni. Ezen túl, szeretné elérni, hogy a ruhákat a Válogatott tagjai megtarthassák.
Határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a javaslatot.
5. Budapest Bajnokságok
Az elnökség Peics Antal Zsoltot kéri fel a jövő évi Budapest Bajnokságok kiírására. A jelen lévők
megtekintették az új fajta érmeket, amiket a Budapest Bajnokságok díjazottjai fognak kapni.

6. A BTFSZ felvállalná pest megye képviseletét, ha az érintetted egyetértenek
Mets Miklós az elnökség elé terjeszti a Pest megyei tájfutó egyesületek beolvasztását a BTFSZ-be. Mivel
kevés ilyen működő egyesület van, különösebb változást nem eredményezne az egyesület életében, viszont
például a diákolimpián a Pest megyei iskolákból érkező gyerekeket is tudná díjazni a BTFSZ.
Határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadja az elnök javaslatát. A főtitkár a következő elnökségi ülésre
meghívja a Pest megyei egyesületek képviselőit, így elindulhat a folyamat.
7. Egyebek
Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a BTFSZ készítsen egy molinót a kis versenyek, edzések
számára, amelyen szerepel a BSU, a BTFSZ és a Főváros logója.
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