Jegyzőkönyv kivonat
Amely készült a BTSZ 2013.02.25-én megtartott elnökségi üléséről

Napirendi pontok:
1. Új honlap beindításával kapcsolatos problémák megbeszélése
2. Kató Ferenc emlékverseny előkészítés
3. Beszámoló a MATESZ Tisztújító Közgyűléséről4
4. Egyebek
1.

Az új honlap beindításával kapcsolatban Németh Attila és Borbély Tibor
mondták el tapasztalataikat.
Németh A: -a könnyebb kezelhetőség érdekében további finomításokra lesz
szükség, melyeknek megvalósítása folyamatban van. Cél az átláthatóság,
könnyebb kezelhetőség kialakítása.
Kiemelhető pozitív tapasztalat, hogy a kezdeti nehézségek ellenére az első
héten a csapatok 3 kivétellel felvitték az eredményeket. A második héten már
csak egy csapat nem rögzítette a forduló eredményét.
Probléma még egyelőre, a büntető pontok és egyéb szankciók érvényesítésének
lehetősége.
Továbbra is fontos a Versenyjegyzőkönyvek eljuttatása a Verseny
bizottsághoz, hogy a beírt eredményeket ellenőrizni tudják. A mérkőzés
utáni első hétfő 12 óriág fel kell vinni az eredményeket és a jegyzőkönyv
másolatát el kell küldeni az attila401@gmail.com, vagy a
molneva8@gmail.com e-mail címekre.
Javításra szoruló hiba, hogy a beírt eredményt utólagosan nem lehet
módosítani, vagy csak nehezen.
Sok csapatnak egyelőre, hétről-hétre kell bevinni a játékosok névsorát, ez azért
van, mert a bajnoki szezon kezdetén nem adták le a tagnyilvántartó
listát,(amely pedig a nevezési lap tartozéka lett volna), így azt a
Versenybizottság csak a következő bajnoki szezontól tudja előre feltölteni.
Minden egyéb módosítás és felhasználási könnyebbítés folyamatban.
Borbély Tibor: a honlap egyéb részeit tölti fel és aktualizálja
folyamatosan.(Hírek stb…).
Sok pozitív észrevétel érkezett. Nagy a honlap látogatottsági mutatója.
Ismét felhívjuk a tagegyesületek figyelmét, hogy a régi honlap
2012.december 31-ével megszűnt!

2.

Az idei évben a KATÓ FERENC emlékverseny május 10-11-12-én lesz
megrendezve. A helyszín kijelölése folyamatban van.
Idén is felvettük a kapcsolatot a Sportminisztériummal a támogatás ügyében.
Szélesíteni körben szeretnénk a meghívottak körét.

3.

A MATESZ Tisztújító Közgyűléséről Bartos Gábor, mint a Jelölő Bizottság
egyik tagja számolt be. Túlnyomó többségben volt Nyugat-Magyarország a
jelöltek listáján. Sajnos a BTSZ jelöltje Szarvas Balázs nem kerül be az
elnökségbe.
Az új MATESZ vezetőség: Lengyel József leköszönését követően dr Simon
Zoltánt választotta a Közgyűlés elnöknek.
Elnökségi tagok:Boros József, Büki László, Engi Péter, Kapitány Zsolt,
Karsai Ferenc, Kis Horváth István, Kocsis Imre, Molnár Tibor, Németh
Lajos, Skuba István, Takács László, Weinacht János.

Ellenőrző Testület: Perepetics Mária, Hősi Rezső, Menich András
Fegyelmi Bizottság: Dr Tóth Zoltán, Dr Szakács Zsolt, Dömsödi Ferenc.
4.

Egyebekben:
a.) Szécsi Károly beszámolt a BSU 2013. januárban megtartott „ElnökFőtitkári” értekezletéről.
- februárban dönt a Fővárosi Közgyűlés a szövetségek irodahasználatáról.
Elképzelhető, hogy fizetni kell az iroda használatért. Ez nem fér bele a
BTSZ éves támogatásába.
- februárban dönt a Fővárosi Közgyűlés az új sportkoncepcióról.
- 2013.június 2-án „Európa Sportnap” lesz a Margitszigeten.
- Új pályázati rendszert dolgoz ki a BSU a szövetségek működésének
megsegítésére. Ennek feltétele rendezvényhez kötött lesz.
b.) Játékvezető küldéssel kapcsolatos kérdéseket vitatta meg az elnökség.
Verbó Gyöngyi játékvezető küldő telefonszáma:06704546606.
e-mail cím: verbo.gyongyi@gmail.com.
c.) Játékvezetői bejelentés érkezett a pályák fűtetlensége miatt. Ez már
veszélyezteti a játékosok és játékvezetők egészségét, valamint a
versenysport jelleget is. Az ügyben intézkedik a vezetőség.
d.) a VILATI SZERVIZ Kft anyagi támogatást nyújtott az új BTSZ
honlaphoz.
e.) A BTSZ elnöksége megvitatta a Postás SE Játékvezető küldő Bizottsághoz
beérkezett kérelmét. A beadványra írásos választ küld az elnökség
megbízása alapján a főtitkár.
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