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Tervezett napirendek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beszámoló a Budapest Válogatott munkájáról (Szopori É.)
A BTFSZ honlapjának működtetése (Marosffy D.,Molnár A.)
A II.félévi ülésterv felülvizsgálata (Bugár)
Beszámolók a budapesti versenyekről (Scultéty G.)
Ellenőrzőbíró küldés a II. félévre (Scultéty G.)
Az Elnökség nyári programja (Bugár)

Fontos hozzászólások, határozatok:

1.

Lezajlottak az utánpótlás válogatott tavaszi programjai: a dobogókői edzőtábor, a
csehországi EB-re felkészítő edzőtábor, a csehországi sprint OB. Néhányan nagyon jó
formában vannak (Őri Eszter), van, aki sérüléssel küzd (Tas Kata). Az IFI EB-re készül
az IFI csapat, illetve a Junior VB-re. A Junior VB csapat tagja: Gösswein Csaba és
Zsebeházy Isvtán, Kerényi Krisztina, illetve az IFI válogatottból többen a Junior VB-re
utazó csapat tagjai lettek: Lenkei Zsolt, Kerényi Máté, Őry Eszter. Ifi ebre a Kisvölcsey
Ákos, Horváth Magda, Máthé István utazik kiserőnek. A Válogatott őszi programjában
szerepel még a szeptemberi cseh országos bajnokság és egy októberi cseh verseny egy
technikailag különösen nehéz terepen. Az olasz 5 napos versenyre Kivölcsey Ákos visz
egy csapat fiatalt, az O-ringenre pedig Kovács Zoltán kíséri el tanítványait.

2.

A honlap működik, a honlapon eredménylisták és kiírások linkjei megtalálhatóak, illetve
az MTFSZ híreit is el lehet érni. A bejelentkezések számos nagyon megnőtt, idén eddig
6100, szemben a tavalyi 3500 bejelentkezéssel. Ebből közvetlen behívás 3400, a
tájfutás.lap.hu-ról 500, a lazarus honlapról 400, az MTFSZ.hu-ról kevés. Az Egyesületek
címlistáját folyamatosan frissítjük, ha megkapjuk a kért információt. Az Elnökség úgy
döntött, hogy az elmúlt 1 év jegyzőkönyvet fel kell rakni a honlapra.

3.

Nem változtatunk rajta, különleges programok nincsenek, a szokásos beszámolók az
előre maghatározott időpontban lesznek.

4.

Beszámolók a budapesti versenyekről: az előző beszámoló óta egy versenyt rendeztek: a
Bp. Éjszakai Bajnokság-Szélrózsa Éjszakai Versenyt. A rendezés jól sikerült, a pályák
színvonalasak voltak. A fiatal versenyzők kevés kivétellel hiányoztak.

5.

Ellenőrzőbíró küldés a II. félévre. Rövidtávú Bp. Bajnokság (Szentendre) van még
nyárra. CSB és Váltó Bajnokság (OSC).

6.

Az Elnökség nyári programja: versenylátogatás. A nyári szünet után az első ülés
szeptember 6-án lesz.

Egyebek:

•

A Tájkerékpár Bizottság kérése volt, hogy a nyári VB-re támogatást nyújtson a
Szövetség. A Sítájfutó és Tájkerékpár versenyeken csak utánpótlás korú
versenyzők tud támogatni a Szövetség.

•

A Diákolimpia színvonalát emelhetné a Szövetség a UP. Válogatott versenyzőkkel.
Felvetődött, hogy a Szövetség által támogatott budapesti utánpótlás korú
versenyzőkkel kössünk szerződést, melyben szerepeljen az, hogy a Bp.
Bajnokságokon induljanak el, illetve a Diákolimpiákon. Szeptemberi napirendi
pont legyen a SZERZŐDÉS.

•

Fekete Zsuzsa támogatási kérelmet nyújtott be a z Elnökségnek (csatolva). Nem
egyedi eset lenne, több versenyző neve felmerül, akik hasonló támogatásban
részesülhetnének. Tud-e a Szövetség nagyobb összeget erre fordítani, nem az
utánpótlás válogatott terhére? Szeptemberre napirendi pont lesz ez a támogatás és
Kova elkészít egy tervet.

•

Mets Miklós megígérte, hogy keres szponzorokat a magyar VB-re.

•

A jövő évi versenyek rendezésére a pályázatok kiírása maradjon ez vagy csak a 2
nagy versenyünket támogassuk nagyon?

•

A Bp. Tájfutásáért Alapítvány új főtitkárának Lengyel Andreát javasoljuk.
Javasoljuk továbbá, hogy az alapítók hívják vissza Rédl Gábort és helyette Szopori
Éva kerüljön be a kurátorok közé. Ez ügyben az elnök a kuratórium elnökével
egyeztet.

Csatolt dokumentumok:
• Beszámoló a Bp. Válogatott munkájáról.
• Fekete Zsuzsa támogatási kérelme.
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