Jegyzőkönyv kivonat
Amely készült a BTSZ 2012. 09. 03-án megtartott elnökségi üléséről
Napirendi pontok:
1. Versenynaptár véglegesítése
2. Játékvezető küldés problémáinak megbeszélése
3. Utánpótlás Bizottság tervei
4 Egyebek
1. A Versenynaptár tervezetet Sitkei Jánosné ismertette. Az előkészítés során a
MATESZ Versenynaptárával összhangban kijelölve a szabad hétvégékre beiktatható
budapesti rendezvények időpontja. A pályák bérlés ideje az érintett egyesületekkel
leegyeztetve.
HATÁROZAT: a Versenynaptár megjelentethető, azzal a kitétellel, hogy a BTSZ az
esetleges váratlan események bekövetkeztekor a változtatás jogát fenntartja.
2. A játékvezető küldéssel kapcsolatos problémákat Verbó Gyöngyi ismertette. Sajnos továbbra is kevés az aktív játékvezető és azok sem mindig küldhetők ki a mérkőzésekre, különböző egyéni problémák miatt. A BTSZ a jövőben is igyekszik minden
mérkőzésre megfelelő számú játékvezetőt delegálni.
HATÁROZAT: a budapesti bajnoki fordulókon továbbra is az eddig használt
versenyjegyzőkönyveket alkalmazzuk. Nem térünk át a MATESZ által közzétett
formátumra.
3. Megegyezésünk értelmében Ferencz József összehangolja és koordinálja az
utánpótláskorú versenyzők felkészülését. Kijelöli a válogatott kereteket. Lehetőséget
keres közös edzések, válogatott találkozók lebonyolítására.
A BTSZ elnöksége keresi az edzések és válogatott mérkőzések lebonyolításához az
igénybe vehető pályákat.
A válogatott keretek és edzések időpontjai később kerülnek meghatározásra.
4. Egyebekben:
a.) a MATESZ Versenybizottsága közzétette az idei évre érvényes játékvezetői díjakat.
/Megtalálható a honlapon./
b.) a MATESZ Versenybizottsága közzétette az NB II-es bajnoki osztályban az ifjúsági versenyzők értékelési rendszerét, mely szerint:
Az NB II Ifjúsági Bajnokság eredményszámítása:
Szettpont: 4:0 és 3:1 esetén 1:0
2:2 esetén azonos ütött fa 0,5:0,5
2:2 esetén több ütött fa 1:0
1:3 és 0:4 esetén 0:1
c.) Az Obsitos csapata értesíti az NB III-as szakosztályokat, hogy hazai csapatbajnoki mérkőzéseit 19:00 órai kezdéssel rendezi.
d.) Értesítjük a BP. női bajnokságban játszó csapatokat, hogy Dajka Mariann-nak a
Főv. Vízművek női intézőjének telefonszáma megváltozott. Új szám: 06 70 610 6164.
e.) A ZOLTEK csapatánál Hergéth János telefonszáma: 06 20 546 3504.
Sitkei Jánosné jkv.

