
Jegyzőkönyv kivonat  
Amely készült a BTSZ 2012. 09. 24-én megtartott elnökségi üléséről 
 
Napirendi pontok: 
1. Elnökségi tagok fényképezése 
2. Báthory László emlékverseny kiírásának megbeszélése 
3. Timár Károly emlékverseny kiírásának megbeszélése 
4 Játékvezetői témák megbeszélése 
5. Egyebek 
 
1. A honlapon való megjelenítés egységesítése érdekében a BTSZ elnökségének tagjairól fényképet 
készített Borbély Tibor. 
 
2. A Báthory László emlékverseny kiírását a Versenybizottság felkérésére Deli György készítette 
el. 
A versenysorozat a jövőben új elvek szerint a nemzetközi versenyeken is alkalmazott „sprint” szisztémát 
kombinálva kerül lebonyolításra. Így a sorozat nyitottabbá,  
érdekesebbé válik. 
           HATÁROZAT: a Versenykiírást október 22-én teszi közzé a Versenybizottság. 
 
 3. A Timár Károly emlékverseny az idei évben is a megszokott rendszerben kerül   
     lebonyolításra.  
           HATÁROZAT: a Versenykiírást október 22-én teszi közzé a Versenybizottság. 
    
4.  A játékvezetéssel kapcsolatban Verbó Gyöngyi elmondta, hogy még mindig sok a problémás 
eset, amely megoldásra vár. 
Egységes játékvezetői szemlélettel elejét kell venni a mérkőzés folyamán történő szabálytalanságoknak. 
Törekedni kell arra, hogy a játékosok és játékvezetők egyformán ismerjék a betartandó szabályokat. 
Vissza kell állítani a játékvezetők tekintélyét. Ennek érdekében el kell érni, hogy a mérkőzések alatt a 
műszerész feladatát ellátó személy ne a játékvezető bírálásával legyen elfoglalva, hanem  
saját feladatát végezze. 
          HATÁROZAT a BTSZ elnöksége létrehozza a Játékvezető érdekképviseleti Bizottságot, 
melynek tagjai: Verbó Gyöngyi 
                         Menich András 
                         Dr. Szakács Zsolt 
    Ezen Bizottság hivatott minden játékvezetéssel kapcsolatos ügy megvitatására,  
    orvosolására. 
    Verbó Gyöngyi ismertette: 2012. szeptember 10-én hét fő vizsgázott elméleti szinten  
   játékvezetésből. Gyakorlati vezetésüket folyamatosan teljesítik, így remény van  
    arra, hogy a továbbiakban több játékvezetőt tud foglalkoztatni a BTSZ. 
 
5. Egyebekben:  
 
a.) a BTSZ új honlapja előre láthatólag 2013. január 1-től fog üzemelni. Addig a  
     kialakítás, tesztelés munkálatait végzik a megbízott személyek. 
b.) A Ferencváros a BTSZ-szel közös rendezési szándékkal beadta a MATESZ-hoz  
versenyrendezési szándéknyilatkozatát.         
c.) A BTSZ Utánpótlás Bizottsága Ferencz József vezetésével 2012. október 28-án  
közös edzést szervez az utánpótlás válogatott keret részére. Helyszín: Gázművek  
tekepálya. A keret tagjainak kijelölésére később kerül sor.                                            
d.) A BTSZ a 2012-es évre 230.000 Ft támogatást kapott a Fővárosi Önkormányzattól. Ezt 
az összeget csak a hivatalos Bírósági végzés megléte után veheti át a Szövetség.  
e.) A BTSZ Versenybizottsága felkéri a tagegyesületeket, hogy a nevezési lap  
mellékleteként kiadott tagnyilvántartási listákat minél előbb juttassák el a BTSZ-hez. 
 
 
                                                                                                    Sitkei Jánosné jkv. 


