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Jegyzőkönyv
Elnökségi ülésről
Időpont:
Jelen vannak:

2005. október 3.
Bugár József elnök, Lacsny Márton, Marosffy Orsolya, Mets Miklós,
Molnár Attila, Schell Antal, Scultéty Gábor, Peics Antal elnökségi tagok.
Lengyel Andrea főtitkár.
Meghívottként:-

Tervezett napirendek:
1.
2.
3.
4.

A Sítájfutó és Tájkerékpár Bizottság beszámolója (Marosffy O.)
A Jogi Bizottság beszámolója (Lacsny M.)
A Térképbizottság beszámolója (Molnár A.)
Az Ifjúsági Bizottság beszámolója és a kiemelkedő budapesti versenyzők támogatása
(Kovács Z.)

Fontos hozzászólások, határozatok:
1.

A Bizottság legfontosabb nyári feladata a Világbajnokságra való felkészítés és részvétel
volt. Ezen kívül elindítottak egy csütörtöki tájbringa széria versenysorozatot a
tájkerékpár sport népszerűsítése érdekében illetve edzéslehetőség biztosításáért – a
szerdai kisversenyekhez hasonlóan. A Bizottság írásos beszámolója a jegyzőkönyvhöz
csatolva.

2.

Nincsen jelenteni való. Az országos Szövetséggel való kapcsolatunk nem változott.
Állandó jogi képviselőnk eddig nincs.

3.

Az idei év további tervei közt szerepel egy parktérkép kiadása Budakesziről. A sportág
népszerűsítéséhez jó lenne a budapesti lakótelepek és iskolák környékének térképeinek
kiadása.
A térképtárosunk Kozma László sajnos régóta betegszabadságon van. Közeledik az év
vége, szükség lesz egy újabb rendrakásra, leltározásra, melynek időpontját később
határozzuk meg. Várhatóan a karácsonyi szünetben kerül sor rá.

4.

Elmaradt ez a napirendi pont, a következő Elnökségi ülés napirendeje lesz.

Egyebek:
Fair-Play Díj átadása elmarad, a díjat az őszi Spartacus Kupán adjuk majd át.
A Budapest Sportügyosztály a Szövetségek informatikai fejlesztésében szeretne részt venni:
- lecserélik a régi telefonközpontot, ami költséget fog jelenteni a Szövetségeknek, (amit
viszont elszámolhatunk.)
- bevezetik az internetet, a költségeit szintén a Szövetségek fogják állni.
A Sportügyosztály folytatni szeretné az idén megrendezett Szigeti Sportvarázs rendezvényét,
melynek időpontja: 2006. június 9-10-11. Az Elnökség egy sprintverseny megrendezését
szeretné megszervezni erre az időpontra. Egy külön népszerűsítő verseny kiírását írjuk majd
ki a Bp Bajnokságok kiírásával együtt. (kartonnal-szúróbélyegzővel) Helyszín: Margitsziget.
Újdonság a Bp. Bajnokságok rendezésének pályázati kiírásában: lesz tájkerékpáros és sítájfutó
Bajnokság is.

Csatolt dokumentumok:
• Sítájfutó Bizottság beszámolója
Budapest, 2005. 10. 06.
Jegyzőkönyvet készítette:
Lengyel Andrea, főtitkár
Jóváhagyta:

Bugár József, elnök

