Jegyzőkönyv kivonat
Amely készült a BTSZ 2014. 03. 03-án megtartott elnökségi üléséről
Napirendi pontok:
1. MATESZ Közgyűlésen megválasztandó elnök és elnökségi tag jelölése
2 Timár Károly emlékverseny értékelése
3. Márciusi versenyek előkészítése
4. 2014. évi támogatások megbeszélése
5. Egyebek
1. A 2014. március 21-én rendezendő MATESZ vezetőségválasztó Közgyűlésének előkészítéseként
Ferencz József Jelölő Bizottsági tag ismertette az eddig beérkezett javaslatokat elnökségi tagságra,
ill. elnök személyére vonatkozólag.
A BTSZ elnöksége egyhangúlag támogatja SZARVAS BALÁZST elnökségi tagnak a MATESZ
elnökségébe.
2. A Timár Károly emlékverseny értékelésekor: Sitkei Jánosné szerint felemás érzésekkel zártuk a versenyt.
Sokan bírálták a szövetséget a rendezés miatt. Az a törekvés, hogy minél több versenylehetőséget
biztosítsunk nem mindenkinél talált egyöntetű megelégedést. Van aki sokallja a hat fordulót,van aki a
rendezés időpontjával volt elégedetlen. Sajnos az idei évben a MATESZ többször módosította kiadott
Versenynaptárját, így nehéz volt kikerülni a már leegyeztetett versenynapi ütközéseket. Minden esetben
próbáltunk megoldást találni a helyzetre, ez nem mindenki tetszését nyerte el.
A versenysorozat nagyon szép eredményekkel zárult.
3. A márciusban megrendezendő versenyeken közreműködőket a BTSZ elnöksége kijelölte.
Báthory László emlékverseny ideje: 2014. március 15.
helyszín: BKV Előre pálya
Bp. Felnőtt Egyéni Bajnokság ideje: 2014. március 15-16.
helyszín: Tüker MSC pálya
A Diákolimpia budapesti selejtezője a kisszámú jelentkezés (össz. 9 fő) miatt elmarad. A versenyzők a
területi besorolás szerinti létszámnak megfelelően vesznek részt az országos döntőn.
4. A BTSZ 2014. évi fővárosi támogatása a BSU vezetőségének tájékoztatása szerint valószínű, hogy csak
június környékén realizálódik, ha marad az eddigi támogatási rendszer. Addig semmiféle előleg nem kerül
kifizetésre.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az idei évben is támogatja a KATÓ FERENC emlékverseny
megrendezését. Ennek megfelelően 300.000 Ft-ot ítélt meg a BTSZ-nek. A támogatáshoz szükséges hivatalos
iratok és adatlapok intézése folyamatban van.

5.

Egyebekben:
a.) A Vegyterv vezetősége bejelentette, hogy a nagy múltú egyesület megszűnt.
b.) A MATESZ vezetősége Teke Fórumot hirdetett, egyenlőre bizonytalan lebonyolítással.
c.) A BTSZ Játékvezető Bizottsága március 10-én 17 órától várja a játékvezető vizsgán részt venni
kívánó sporttársakat.
d.) Sitkei Jánosné főtitkár bejelentette, hogy az idei bajnoki év végén lemond főtitkárságáról,
elnökségi tagságáról,valamint mindennemű bizottsági funkciójáról.
e.) A BTSZ javaslatot fogalmaz meg a MATESZ felé az ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT módosítására
vonatkozóan.
A javaslat szerint, a jogutód nélkül megszűnő egyesületek sportolói szabadon igazolhassanak más
egyesületbe átigazolási időn kívül is.

Kmf.

Sitkei Jánosné jkv.

