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Tervezett napirendek:
 A BTFSZ első félévi gazdasági helyzete (Gyalogné Csipi Erzsébet)
 A 2010-2011.évi Budapest Bajnokságok kiírása (Scultéty Gábor)
 Budapest Tájfutó pályázat kiírása (Bugár József)

Fontos hozzászólások, határozatok:
1. Gyalogné Csipi Erzsébet ismerteti a BFTSZ gazdasági helyzetét.(részletesen a
mellékletben)
2. A „Budapest Tájfutója” díjat idén is kiadjuk. A következő Tájolóban meg fog jelenni a
kiírás, várjuk a javaslatokat. Az ifiknél meglehetősen sűrű a mezőny. A „Budapest Tájfutó
Sportjáért” címet is el kell dönteni.
3. A Budapest válogatottak névsora a 2. félévben megváltozott, Gyalog Zoltán indokolta a
döntést. A cseh OB-ra 14 „A” válogatott megy, körülbelül 245.000 Ft lesz az összköltség.
Felmerült a kérdés, hogy a jövőben a cseh OB legyen-e a BP válogatott felkészülési versenye?
Gyalog Zoltán felvázolja az utazás körülményeit. Kollégiumi szálás lesz. A cseh OB-n nem
fogadták el a 14-es kategóriában tartozók nevezését, mert csak idősebbek indulhatnak. Így ez
a 8 gyerek a Budapest Válogatott támogatást a velencei versenyen kaphatná meg, a nevezési
díjhoz és utazáshoz való hozzájárulásként. A velencei verseny technikás, sok résztvevővel, jó
gyakorlási lehetőség. Mets Miklós szerint Velence egy jutalom utazás, kérdés, hogy ez a 8
gyerek mennyire volt eredményes az elmúlt időszakban a magyar bajnokságokon. Gyalog
Zoltán válasza szerint 8-ból 6 kiemelt válogatott, ez azt jelenti magyar bajnokságon első 3ban volt. Mets Miklós felvetette, hogy ,aki „A” döntőbe jut a cseh OB-n, azok is mehetnének
Velencébe.

4. A jövő évi Budapest Bajnokságok és a Tájfutó Fesztivál lebonyolítása: Folytatni akarjuk a
Szabon János által elkezdett munkát, fenn kell tartani a jó kapcsolatot és közreműködni a
többi tájfutáshoz közel álló sportolókkal, pl.: a turistákkal. A jövőben komolyabb
pályázatokat várunk azoktól, akik a Budapest Bajnokságok rendezésére pályáznak. A 2011-es
Budapest Bajnokságokra, és a 2010-es Diákolimpiára, Tájfutó Fesztiválra is ki lehet írni a
pályázatot. Csak oklevelet kérünk, érmet vagy tárgyjutalmat nem tesszük kötelezővé.
5.Kiemelt feladat lenne a térképadatbázis, illetve bizonyos feltételek kidolgozása, a
hozzáféréshez. Ez kapcsolódik a Budapest Bajnokságok kiírásához. A pályázati kiírás
tartalmazni fogja, hogy a Budapest Bajnokságot frissen felülvizsgált térképen rendezi a
pályázó, valamint vállalja, hogy a felülvizsgálatot elvégzi. Össze kell gyűjteni a BTFSZ-hez
tartozó térképeinket. Hegedűs Zoltán elkezdte javítani a János-hegy térképet, és a Margitsziget térkép már elkészült. A Budapesten kívüli térképeket nem is kéne beszereznünk. Bugár
József szerint csak egy verseny van, ahol az a cél, hogy Budapesten rendezzék, ez a
Diákolimpia.
6.Mets Miklós szerint meg kell határozni melyek legyenek a felülvizsgálat kritériumai. Bugár
József szerint digitális állományból fognak dolgozni. Gyalogné Csipi Erzsébet szerint
legalább elvárásként meg kell jelennie a kiírásban a felülvizsgálatnak.
7.Felmerült hány Budapest Bajnokságot kellene megrendezni, illetve milyen formában. A
Budapest Bajnokságokon kevesebb az érdeklődő, mert már nem feljutásos a verseny. Bugár
József szerint inkább rendezzünk jó versenyt, vagy semmit. Mets Miklós szerint egy darab
Budapest Bajnokságot kell megrendezni. Ellene szól, hogy a Budapest Nagydíj 10 éve már
megbukott. A Bp. Bajnokságokat meg kell rendezni, mert erre kapunk támogatást a
fővárostól. Bugár József szerint akkor lehetnének elvárásaink, ha nem 50 000Ft támogatást
tudnánk adni a rendezésért, hanem többet. A Tabáni Spartacus vállalná a 2012-es Nappali
Egyéni Budapest Bajnokság, és a Középtávú Budapest Bajnokság rendezését.
8. A téli edzések kérdése: Havi 5000Ft-tal támogattuk a téli hónapokban a MAFC edzéseit.
Bugár József javasolja a támogatás visszavonását, mivel kevés gyerek jelent meg az
edzéseken, a terem mérete is közrejátszott ebben. Schell Antal szerint lehetne egy nagyobb
tornatermet bérelni. A tornaterem helyett a kinti futási lehetőséget támogatnánk. A Csillebérci
Ifjúsági és Szabadidő Központ területén biztosítanánk öltözési, és tisztálkodási lehetőséget
várhatóan heti egy vagy két alkalommal hétvégenként. A szolgáltatás igénybevételéhez
regisztrációra lesz szükség.

9. Fekete Jenő Alapítványt. Fekete Jenő alapítványt szeretne létrehozni a tehetséges
gyermekek támogatására, ebbe beleértve a határon kívüli magyarokat is. Nem ragaszkodik
ahhoz, hogy a támogatott tájfutó legyen, de mindenképp sportoló. Fekete Jenő a BTFSZ-t
olyan módon kérné meg az Alapítvány támogatására, hogy a gazdálkodását mi bonyolítsuk le,
valamint a BTFSZ képviselője lenne az egyik kurátor. A tőkét a saját pénzéből fogja
biztosítani. A felkérést az Elnökség köszönettel elfogadta, de a részletekről szeretne többet
tudni.

Döntés:
Egyhangúlag megszavazta az Elnökség a Velencei utat a következő feltételek szerint. Akik
nem indulhatnak a cseh OB-n arányos támogatást kapnak a velencei versenyre. Aki „A”
döntőbe jut a versenyen, szintén megkapja ezt a támogatást.
Az elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a 2012. évi Budapest Nappali Egyéni, és
Középtávú Bajnokság rendezési jogát a Tabáni Spartacus kapja.
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