
Jegyzőkönyv kivonat

Amely készült a BTSZ 2014. 02. 03-án megtartott elnökségi üléséről

Napirendi pontok:

1. 80 éves BTSZ jubileumi verseny kiírásának értékelése

2  BP. Területi Felnőtt Egyéni Bajnokság Versenykiírásának megbeszélése

3. BP. Területi Diákolimpia Versenykiírásának megbeszélése

4. Egyebek

1. A  BTSZ  megalakulásának  80.  évfordulójára  kiírt  jubileumi  verseny  Szécsi

Károly értékelése alapján jól sikerült.

Az első nap a meghívott vendégeké lett volna, de a vártnál kevesebben jöttek el.

A  második  nap  az  NB  III-as  és  szabadidős  versenyzőké  volt.  Színvonalas

versenyben a Nyergesújfalu csapata győzött, második lett a BKV Előre női csapata,

harmadik helyen a Sárisáp csapata végzett.

A pályára lépési sorrendet a szabadidős csapatok némileg átírták, de a játékosok

jó hangulatú küzdelemben szép eredményeket teljesítettek.

A  harmadik  nap sikerült  a  legjobban,  A  „sprint  verseny”  minden résztvevője  a

reggeli  sorsolástól,  a  verseny  végéig  a  helyszínen  szurkolt  az  eredményekért.

Fordulatos, éles küzdelmekben végül az NB III-as Kőbánya csapatának versenyzője

Kis József nyerte a versenyt.

Általános  vélemény volt,  hogy a  jövőben is  érdemes lenne ilyen  fajta  versenyt

rendezni. 

2. A  Budapest  Területi  Felnőtt  Egyéni  Bajnokság Versenykiírását  az  elnökség

megvitatta. A verseny időpontja: 2014. március 15-16.

                                                 helyszíne: Tüker MSC pálya

            A Versenykiírás 2014. február 13-án kerül kiadásra.

3. A Budapest Területi Diákolimpia Versenykiírását az elnökség megvitatta.

A verseny időpontja: 2014.március 21. péntek

                  helyszíne: Postás pálya

A Versenykiírás 2014. február 13-án kerül kiadásra.



4.  Egyebekben: 

a.) a  februárban  megrendezendő  versenyekre  az  elnökség  kijelölte  a

közreműködőket.

b.) A  BTSZ  Játékvezetői  Bizottsága  2014.  március  10-én  17  órától

JÁTÉKVEZETŐI  VIZSGÁT  RENDEZ  a  BTSZ  hivatalos  helységében.  Várjuk

minden olyan 18. életévét betöltött sporttárs jelentkezését, aki szívesen

működne játékvezetőként a következő bajnoki évek során.

c.) A BTSZ Elnöksége kéri a sporttársakat, hogy adójuk 1%-áról a BTSZ javára

rendelkezzenek. Adószám: 18088799141.

d.) A BTSZ Elnöksége a MATESZ 2014. március 21-én rendezendő Közgyűlésre a

BTSZ  korábban  megtartott  közgyűlésén  megszavazott  küldöttek  közül

Szécsi Károlyt, Sitkei Jánosnét, Deli Györgyöt, Ferencz Józsefet és Schulz

Rezsőt delegálja.

e.) A Fővárosi Civil Iroda felhívást tett közzé „Sportos nyár” címmel edzőtáborok

szervezésére.  A  BTSZ  is  partner  lenne  egy  tekés  tábor  megszervezésében,

Ennek előkészületei még folynak.

f.) A  Versenybizottság  helyt  adott  annak  az  NB  II-es  megkeresésnek,  hogy  a

február 15-re kisorsolt Báthory emlékversenyt, valamint a 16-ra kisorsolt Timár

emlékversenyt  módosított  kezdési  időponttal  kell  közzétenni.  (1-1  óra

csúsztatás, előre, ill. hátra)

             

Kmf.                                                                      Sitkei Jánosné jkv.


