Jegyzőkönyv kivonat
Amely készült a BTSZ 2013. 10. 07-én megtartott elnökségi üléséről
Napirendi pontok:
1. Bp. Területi Serd. és Ifj. Egyéni Bajnokság Versenykiírásának megbeszélése
2 Bp. Területi Senior Egyéni Bajnokság Versenykiírásnak megbeszélése
3. BTSZ 80 éves jubileumának előkészítése
4. Egyebek
1. A Budapest Területi Serdülő és Ifjúsági Egyéni Bajnokság Versenykiírását az
elnökség megvitatta.
A megbeszélt módosításokkal a Versenykiírás október 9. dátummal kerül kiadásra.
A verseny pályabeosztásának kialakításánál figyelembe kell venni a Szuperligában
szereplő csapatok mérkőzés idejét. A nevezéskor leadottak szem előtt tartásával kell a
versenyzőket besorolni.
Verseny időpontja: 2013.november 2-3. Helyszíne: Tüker pálya
Továbbjutó létszámot a MATESZ Versenybizottsága a későbbiekben aktualizálja.
2. A Budapest Területi Senior Egyéni Bajnokság Versenykiírását az elnökség
megvitatta.
A Versenykiírás kiadásra kerül október 9. dátummal.
A verseny november 23-án kerül megrendezésre a Gázművek pályán.
Továbbjutó létszámot a MATESZ Versenybizottsága a későbbiekben aktualizálja.
3. A BTSZ 2014-ben ünnepli megalakulásának 80. évfordulóját. Ez alkalomból a BTSZ
elnöksége 3 napos rendezvényt szervez 2014. január 17-18-19-én a TÜKER pályán.
Ennek előkészítését, a tervek megvitatását tárgyalta az elnökség.
-

tervek között szerepel a Bp.-i NB III-as csapatok és az amatőr csapatok
csapatversenye,

-

egyéni sprintverseny,

-

a BTSZ meghívja a Fővárosi Sportügyosztályt a jubileumra.

-

további lebonyolítási folyamatok előkészítés alatt.

4. Egyebekben:
a.) Szécsi Károly ismertette az aktuális adminisztrációs ügyek állását.
A NEFMI által a KATÓ FERENC emlékversenyre megítélt támogatás visszaigazolást
kapott.

A NAV a beérkezett 1%-os felajánlott összeget továbbutalja a BTSZ számlájára.
Az ehhez szükséges intézkedéseket megtettük.
Közzétesszük a BTSZ adószámát, melyen a jövőben is várjuk az 1%-os felajánlásokat.
BTSZ adószáma: 18088799141
b.) Szécsi Károly észrevételeket tett a játékvezető küldéssel kapcsolatban.
-

érvényesíteni kell a meglévő szabályokat, melynek értelmében mindenkire nézve
legyen kötelező a játékvezetői póló viselete a budapesti rendezvények és
mérkőzések alkalmából,

-

visszatérő játékvezetők újravizsgáztatása elmaradt,

-

a mérkőzésre kiírt játékvezető jelenjen meg a mérkőzésen, vagy akadályoztatása
esetén értesítse az érintett csapatot, ill. játékvezető kollegáját.
Elnökségi határozat: az a játékvezető, aki nem viseli az egységes játékvezetői
pólót nem küldhető mérkőzésre.

c.) A BTSZ ebben a sportévben Versenyrendezési szándéknyilatkozatot adott be a
MATESZ Versenybizottságához a különböző Egyéni Bajnokságok megrendezésére.
Konkrét választ a későbbiekben kapunk.
d.) A BTSZ versenyein kiadandó díjakat a jövőben Sitkei Jánosné és Verbó Gyöngyi intézi.
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