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Bugár József elnök, Mets Miklós, Schell Antal, Scultéty Gábor, Gyalog
Zoltán, Szopori Éva, Peics Antal, Gyurkó Fanni elnökségi tagok.

Meghívottak:

Fekete Jenő dr.

Tervezett napirendek:
•
•
•
•
•
•

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

Fontos hozzászólások, határozatok:
1. Sportvarázs jól sikerült, hibátlanul lezajlott, jó idő volt. 250 induló volt a svéd pályán,
népszerűség szempontjából jót tett a tájfutásnak.
2. Szopori Éva beszámol arról, hogy a Budapest válogatott ruhája más lett, mint a tervezett.
3.Gyalog Zoltán elvitte a bozótruhákat és elkezdte kiosztani a budapesti válogatottaknak.
Szabályzatot kellene írni a BTFSZ bozótokra, eddig szerződés volt az érintettekkel.
Edzésre edzőtáborra, ne használják, BTFSZ programokra igen, OB-kon klubruhát
használjanak.
Mets Miklós szerint: minél többet használják, OB-n is használhatják, edzéseken nem,
minősítő versenyeken használhatja, Budapest válogatott programján használnia kell. Ha
együtt utazik a BP válogatott.
Szögligeten és Bükkszentkereszten Budapest válogatott edzőtábor. Ha elmegy valamilyen
edzőtáborba, akkor azt a BTFSZ fizeti. Mely edzőtáborok jöhetnek sorba (a Budapesti
edzőtáborok nem)
4. A BTFSZ honlapjának működtetése rendben van. A Budapest válogatottaktól be kell
szerezni az önéletrajzokat.

5. A második félévi ülésterv változása, majd aktuálisan

6. Megkaptuk az NCA-tól az értesítéstt, hogy 700.000Ft-ot nyertünk,1M Ft-ra pályáztunk
idén is, de 700.000-et kaptunk csak. Az előző évi elszámolás már készül.
7.Margitszigeten volt a Sportvarázs, tavasszal a Hidegkúti Spartacus csinált versenyt, ahol
fizettek a térképhasználatért. Az É-i részét kijavította Hegedűs Zoltán, a D-i részét még
csinálja. Ilyen térképeket kell keresni, még, amelyek BTFSZ térképek,új térképet lehet
csinálni végső esetben. A hozzáférhetővé tétel még nem világos, honlapon közzé kell tenni,
speciális kérésre elküldeni. Hegedüs Ábel szerint a legnagyobb gond a az alaptérkép
készítése. szerinte többet kéne fizetni a térképért.
Kisvölcsey Ákos pozitívan áll hozzá,azt mondja mindenki adja be a közösbe a térképeket.
Jó ötlet, a gond a pénzzel van. Még át kell gondolni mikor lenne ingyenes a térkép
edzésre,versenyre. A regionális rangsorolókon több pénzt lehetne elkérni. Az indulók után, ha
szerepel az eredménye valahol. Azt kell elérni, hogy a mi térképünkön rendezzék a
versenyt.1-2 térképet fel kell tölteni az adatbázisba. A koncepciót meg kell jelentetni az
újságban.
terkep@btfsz.hu cím, az érdeklődők ott kaphatnak információkat.

Döntés:
A bozótruha használatról szabályzat készül. A nyári edzőtáborokon való részvételért 6000Ftig fizetünk, a feltételek teljesítése esetén.

Egyebek:

Budapest, 2010. 06. 01.
Jegyzőkönyvet készítette:

Gyurkó Fanni, főtitkár

Jóváhagyta:

Bugár József, elnök

