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Bugár József elnök, Józsa Dorottya, Peics Antal, Scultéty Gábor, Lengyel
Andrea elnökségi tagok.
Meghívottként: Szopori Éva, Molnár Attila

Tervezett napirendek:
1. Beszámoló a Budapest Válogatott munkájáról (Szopori É.)
2. A BTFSZ honlapjának működtetése (Marosffy D., Molnár A.)
3. A II.félévi ülésterv felülvizsgálata (Bugár)
4. Beszámoló az első félévi budapesti versenyekről (Scultéty G.)
5. Ellenőrzőbíró küldés a II. félévre (Scultéty G.)
6. Az Elnökség nyári programja (Bugár)
Fontos hozzászólások, határozatok:
1. A Válogatott részére megszervezték a János hegyen lévő kalandpályán való részvételet. A
kalandpálya sikert aratott, az azt követő edzésen sajnos a rossz idő miatt kevesen vettek
részt. A kiemelt válogatottak részt vehettek volna tavasszal egy csehországi versenyen, de
sajnos a Diákolimpia és más országos válogatott kiemelt verseny miatt ez a program
elmaradt. Az UP Válogatott következő fontos programja a Thermenland Kupa lesz, ezen
16 fő vesz részt. (a szállás korábban már le lett foglalva). Ősszel a Szentendre kupa
ausztriai versenyne lesz a válogatott fő versenye. E verseny után edzőtábort szervez Éva,
melyre az Alapítvány támogatást fog biztosítani. (Alapítvány kuratóriuma a Szövetségenk
támogatásként a 600 eFt-ot már átutalta, 350 eFt utalására is sor kerül, ha lesz edzőtábor)
Ősszel a cseh országos bajnokságra a kiemeltek és meghívottaknak utazhatnak.
Korábbi megbeszéléseken felmerült, hogy a Reménység tábort újra el kellene indítani. A
Tábort Éva augusztus utolsó hetére tervezi, a jelentkezési határidő augusztus 10.
A Válogatottnak az év elején rendeltünk új bozótruhát a Trimtex cégtől. Sajnos mivel a
cég nem az EU területén van bejegyezve, az árú a vámraktárban vesztegelt hosszú ideig,
együtt az országos szövetség rendelésével. Reméljük, hamarosan megkapjuk a régen
kifizetett ruhákat.
2. A honlap 2006-os fejleszése során létrehozott UP válogatottat bemutató oldal feltöltése
folyamatos. Sajnos a fiatalok nem küldik el a kért információkat. Az Elnökség úgy döntött,
hogy az egysége bozótruhát csak az fogja megkapni, aki a sportönéletrajzát a honlap
üzemeltetőjének vagy a főtitkárnak elküldte (amolnar@btfsz.hu, fotitkar@btfsz.hu )
A honlap fejlesztésre most nincs szükség. A honlapra történő bejelentkezések száma 2006ban 8500 /félév volt, ami 2007-ben 2500-zal nőtt. Különösen a szerdai versenyek előtt és
után (kedd-szerda) magas a látogatottság. A bejelentkezések száma nagyon ugrott még az

országos szövetség honlapjának cseréjekor is. A tárhely kapacitásának 3 %-t használjuk
csak ki, e-mail cimek korlátlanul kiadhatók.
3. A II.félévi ülésterven nem változtatunk.
4. Az Éjszakai Bajnoskág jól sikerült. A Túristákkal szervezett rendezvény részeként
kihírdetett bemutató versenyen sajnos nem volt sok induló. Túl sok más programot
szerveztek a Túrista rendezők.
5. Az ellenőrzőbírókat kineveztük év elején.
6. Az Elnökség nyári programja a nyári szünet idejére szünetel, ügyeletet tartunk a szokásos
nyitvatartási időben (kivéve a szabadságok ideje alatt)

Egyebek:
1. Két pályázat érkezett a Budapesti Diákolimpia megrendezésére: MOM és KFKI Optimista.
Döntés: 3:2 arányban nyert a KFKI Optimista. Scultéty Gábor felveszi a kapcsolatot a
rendezőkkel. Díjazás: SI szerint elrajtolt gyerek után:
﹡ 150 versenyzőig: 150eFt alapdíj,
﹡ 200 gyerek fölött: 170e Ft,
﹡ 250 gyerek fölött: 200 eFt.
2. Az MTFSZ Alapítvány kuratórium pénzéenk elköltésére Scultéty Gábior is tehet javaslatot.
Javaslat, kéréssel fordulunk az Mtfsz Alapítványhoz: véletlenül az ő adószámukat adtuk meg,
sokak erre fizették be az 1%-ot. Kérjük az Alapítványt, hogy Lenkei Zsoltot támogasság meg
200 eFt-tal. Dr. Dobrosi István: dobmobil@t-online.hu
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