
Jegyzőkönyv kivonat

Amely készült a BTSZ 2013. 09. 09-én megtartott elnökségi üléséről

Napirendi pontok:

1. Báthory László emlékverseny Versenykiírásának megbeszélése

2. Tímár Károly emlékverseny Versenykiírásnak megbeszélése

3. BTSZ 2013/2014 évi Versenynaptárának előkészítése

4. Játékvezetői teendők megbeszélése

5. Egyebek

1. A Báthory László emlékverseny Versenykiírását az elnökség megvitatta.

A megbeszélt módosításokkal a Versenykiírás későbbi időpontban kerül kiadásra.

A MATESZ által kiadott éves Versenynaptár nem ad lehetőséget a versenysorozat őszi 

kezdésére, így a Báthory L. emlékverseny I. fordulója a tervek szerint 2014. január 11. 

szombaton lesz.

2. A Timár Károly emlékverseny Versenykiírását az elnökség megvitatta.

 A Versenykiírás kiadható.

A  versenysorozat  első  fordulója  október  6-án  kerül  megrendezésre  a  Gázművek 

pályán.

3. A Játékvezetői Bizottság soron következő feladatait egyeztette az elnökséggel.

Határozatok:  a  Játékvezetői  Bizottság  2013.  szeptember  23-án  17  órától 

játékvezetői  vizsgát  rendez  a  szövetség  Curia  u.  3.  IV.  emelet  5.  sz.  iroda 

helységében. 

Várunk,  minden  sporttársat,  aki  úgy  érzi,  szeretne  a  jövőben  játékvezetőként 

közreműködni a bajnoki mérkőzéseken. Esetleges további kérdéseket lehet feltenni a 

Bizottság tagjainak: Verbó Gyöngyi: 06704546606, ill. Szarvas Balázs: 06702119481, 

vagy Sitkei Jánosné: 06303764226.

- új játékvezetői pólók vásárolhatók a szövetség irodájában 3500 Ft-ért.

- a  játékvezetők  kötelesek  a  vizsgákon  és  továbbképzéseken  elhangzottaknak 

megfelelően  egységes  felfogásban  vezetni  a  mérkőzéseket.  Kerülni  kell 

mindenféle egyénieskedést.

- az  új  Tüker  pálya  beüzemelési  tapasztalatait  a  bajnokság  során  összegzi  a 

Játékvezetői Bizottság és ha szükséges, változtat a jelenlegi gyakorlaton.

- kiadásra kerül a 2013.szeptember 1-től érvényes Versenybírói díjtáblázat.



4. Egyebekben:

a.) Bartos Gábor felvetésére a BTSZ Versenybizottság a következőkben rögzíti a 

BP. női bajnokságban szereplő játékosokra vonatkozó előírást.  Tekintettel  a női 

szakág  alacsony  létszámára,  ebben  a  bajnoki  osztályban  több  csapatot  indító 

egyesületeknél az az általános szabály lép érvénybe, hogy egy bajnoki héten belül 

minden versenyző csak egyszer léphet pályára. Itt nem kell keretet megadni, csak 

az egyszeri szereplést kell szem előtt tartani a bajnoki osztályon belül.

b.) A BTSZ elnöksége és Versenybizottsága felhívja az NB III-as szakosztályok 

figyelmét, hogy NB III és NB III tartalékbajnoki mérkőzéseken a BTSZ által 

a  korábbi  években  rendszeresített  versenyforma  és  jegyzőkönyv  van 

érvényben.

c.) A  BSU  által  2013.  szeptember  21-re  meghirdetett  ESEN  rendezvényen 

szövetségünk a bajnoki fordulók miatt nem képviselteti  magát.  A nyári  hasonló 

rendezvényen már jelen volt a tekesport.

d.) A 2013.  szeptember 14-15-én rendezendő  „Nagy Sportágválasztón”  viszont 

Gulyás Csaba és a Köbányai TSE csapata várja az érdeklődőket.

   

Kmf.                                                                      Sitkei Jánosné
                                                                                   Jkv.
 



                                                                                                                

                                                                                    

                                                                                               


