Jegyzőkönyv
Készült 2016.szeptember 19-én az Elnökség ülésén.
Jelen vannak:

Gulyásné Gunya Zsuzsanna
Szarvas Balázs ( Igazoltan távol )
Szegedi Béla
Varga Zoltán
Verbó Gyöngyi

Napirend:

1, Versenynaptár tervezet
2, Tímár Károly Emlékverseny lebonyolítási formája
3,Éves játékvezetői továbbképzés 2. alkalom
4, Elsősegély tanfolyam játékvezetők részére
5, 2016/2017. évi Senior Bajnokság versenykiírása
6, 2016/2017. évi Területi Serdülő és Ifjúsági Bajnokság versenykiírása
7, BTSZ honlappal kapcsolatos változások

1, A versenynaptár tervezetet a következő elnökségi ülésre elkészíti a versenybizottság. A BTSZ
honlapjára 2016, október 4-én kerül fel.
2, A 2016/2017. évi Tímár Károly Emlékverseny lebonyolítása a következő formában történik.
A verseny 4 fordulós, 2 négysávos pályán kerül megrendezésre. (pályánként 2-2 forduló) Minden
forduló eredménye beleszámít a végső sorrend megállapításába. Az eredmény megállapítása az
általános szabályok alapján történik: legtöbb ütött fa, több taroló gurítás, kevesebb üres, stb.
A fordulók során minden kategóriában az első 3 helyezett érem díjazásban részesül. Az utolsó forduló
után kerül megállapításra az összetett eredmény. Az eredmény megállapítása az általános
versenyszabályok szerint történik. Az összetett győztesek kihirdetése a Bajnoki Díjkiosztó Ünnepségen
történik a kupák átadásával egy időben.
3, A játékvezetői továbbképzés 2. alkalmát szeptember hónapban rendezzük, az érintettek a honlapról
tájékozódhatnak.
4, Tervezzük a játékvezetők részére egy elsősegély tanfolyam jellegű továbbképzés megszervezését,
melyen kötelező lesz a részvétel minden aktív játékvezetőnek. Célja a tanfolyamnak, hogy a
játékvezetők rendelkezzenek megfelelő ismerettel az esetlegesen előforduló súlyos sérülésekkel
kapcsolatos tennivalókról.

5, Az ez évi Senior Bajnokság versenykiírását véglegesítettük, a honlapra felkerül amint a verseny
helyszíne megállapításra kerül.
6, Az ez évi Területi Serdülő és Ifjúsági versenykiírás véglegesítettük, a nevezési díj csökkentésével
2.000Ft-ra. A verseny helyszínének véglegesítése után a kiírás felkerül a honlapra.
7, A tagság jobb tájékoztatása céljából a szabadidős tekesport eredményeit meg kívánjuk jelentetni a
BTSZ honlapon is. Ennek a funkciónak a felelőse Gulyás Csaba lesz. A módosítás céljából felvesszük a
kapcsolatot a honlap üzemeltetőjével.
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