
Jegyzőkönyv kivonat 
 

Amely készült a BTSZ 2012. 12. 03-án megtartott elnökségi üléséről 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Új honlap beindításának megbeszélése 
2. Decemberi versenyek előkészítése 
3. Decemberi szövetségi napok megbeszélése 
4 Egyebek 
 
1.   A 2013 januártól induló új honlap bemutatása 2012. december 17-én 17 órai kezdettel a Curia u 3. 
földszinti nagytermében lesz. Itt kapják kézhez az egyesületek vezetői az eredmények rögzítéséhez  
szükséges egyesületi jelszót. 
Az elnökség felhívja az egyesületi vezetők figyelmét, hogy a jelszó átvétele miatt egy főt feltétlenül dele-
gáljanak a bemutatóra. Az új honlap a tavaszi idényben folyamatos feltöltés mellett üzemel. Az eredmé-
nyek felvitelét a MATESZ –nál már bevezetett gyakorlat szerint az egyesületek végzik, a versenyjegyző-
könyveket a csapatok továbbra is kötelesek elküldeni a Verseny bizottságnak, hogy az elvégezhesse az  
ellenőrzést. 
 
2. Decemberi versenyek: 
Budapest Területi Felnőtt Egyéni bajnokság: ideje: 2012.dec.8. szombat  
                                                                         helyszín: FTC pálya 
Közreműködőket az elnökség kijelölte. 
Budapest Területi Serdülő és Ifjúsági Egyéni bajnokság: ideje: 2012.dec.8.szombat 
                                                                               helyszín: BKV Előre pálya 
Közreműködőket az elnökség kijelölte.Timár Károly emlékverseny 2.ford.: ideje: 2012.dec.15. szombat /  
munkanap miatt 11 órás kezdéssel/. 
                                                                               helyszín: Gázművek pálya 
Közreműködőket az elnökség kijelölte. 
Báthori László emlékverseny 2.ford.: ideje: 2012.dec. 16. vasárnap 
                                                                               helyszín: BKV Előre pálya 
Közreműködőket az elnökség kijelölte.3. A 2012. évben utolsó szövetségi nap 2012. december 17. 
Első szövetségi nap az új évben 2013.január 7. 
      
4. Egyebekben: 
a.) Verbó Gyöngyi még egy tag bevonását kéri a Játékvezető küldő Bizottságba. Az elnökség döntése: a 
jövőben Szarvas Balázs segíti a Bizottság munkáját 
b.) Az elnökség előkészületeket tesz a Budapest- Galánta utánpótlás válogatottak mérkőzésének érde-
kében. 
c.) A Versenybizottság a Báthory László emlékverseny Versenykiírásának 9.  pontjában  rögzített  előírá-
sok  szerint  a  leány  kategóriában  az eredményvezetést  és  az  értékelést  összevontan  kezeli./ Ab-
ban  az esetben, ha valamely korcsoportban nincs meg a hat fős nevezési létszám,akkor csak a legjobb 
teljesítményt nyújtó játékos részesül díjazásban, kupa és érme./ Az  első  forduló  eredményeit  is  ennek  
megfelelően  módosítja  a jövőben. 
d.) A Báthori László emlékverseny értékelése az eddigi évek gyakorlatától eltérően 4 teljesített forduló 
alapján történik./ nincs kieső eredmény. Versenykiírás 8.2. pont utolsó bekezdés./ 
e.)  Szécsi Károly elnök bejelentése: megérkezett a Fővárosi Bíróság 
értesítése a BTSZ elnökének bejegyzéséről.  
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                                                                                                                    Jkv. 


