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Az ülést vezeti: Molnár Péter elnök
Jelen vannak: Ládi János, Moór Sándor, Németh Zsoltné

1. Az előző ülés óta elektronikus úton elfogadott határozatok

2013/1. (január 9.) határozat:
Az éves rendes közgyűlés meghívója és mellékletei a honlapon közzétett formában január 11-én
legyen kiküldve a tagszervezeteknek.
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás
2013/2. (április 17.) határozat:
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2013-ban meghirdeti
megyebajnokságokon. A kiírást a honlapon közzé kell tenni.
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás
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2. Megyei Középtávú és Váltóbajnokság
A közgyűlés által elfogadott tervezet szerint Káldon lett volna a KTT rendezésében június 1-én.
Ehelyett a Vas Megyei Szövetség magára vállalta a rendezést és áthelyezte a versenyt
Magyarlakra, ami a Veszprém megyei klubok számára 150 km plusz utazást jelent. Emellett a kiírás
több pontban (nevezési díj, kategóriák) nem felel meg a Veszprém megyei szabályozásnak. A
problémát május elején jeleztük a vasiaknak, akik a múlt hét végén válaszoltak. A verseny
helyszínén nem kívánnak már változtatni, de a kiírás paramétereit hajlandóak a Veszprém megyei
szabályozáshoz igazítani. Veszprém megye kiválásának a közös bajnokságból nem örülnének, de
nem tekintik presztízskérdésnek.
A VBT felajánlotta, hogy amennyiben szükséges, július valamelyik szombatján megrendezi a két
bajnokságot Alsóperén.

2013/3. (május 22.) határozat:
A Megyei Középtávú és Váltóbajnokság időpontja június 1. helyett július 13., rendezője a Vas
Megyei TFSZ helyett a Veszprémi Bridzs és Tájékozódási SE, a tervezett helyszín Alsópere.
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás

3. Megyei Éjszakai Bajnokság
Az eredeti időpontban megrendezett verseny eredményeit meg kellett semmisíteni a rendezőség
hibájából. A VHS vállalja, hogy egy másik időpontban Veszprém környékén megrendezi a versenyt.
A magasabb létszám érdekében célszerű lenne a Hungária kupa alatt megrendezni a versenyt. A
VHS-nek augusztus 19. a megfelelő időpont.

2013/4. (május 22.) határozat:
A Megyei Éjszakai Bajnokság újrarendezésének időpontja augusztus 19., rendezője a Veszprémi
Honvéd SE.
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás

4. Megyei Utánpótlás Edzőtábor
A VHS augusztus 10-13. között Dudaron rendez edzőtábort. Javaslat: legyen ez egyben a megyei
edzőtábor, a Szövetség a szokásos módon fedezné a Veszprém megyei résztvevők költségeinek
50%-át. Ez előreláthatóan a költségvetésben tervezettnél nagyobb anyagi terhet róna a
Szövetségre. Ez a plusz teher vállalható, egyrészt mivel az utánpótlás edzőtábor támogatását az
elnökség prioritásként kezeli, másrészt mivel a költségvetés számai a tervezetthez képest eddig
jobban alakultak.

2013/5 (május 22.) határozat:
A Veszprémi Honvéd SE által szervezett utánpótlás edzőtábor (Dudar, augusztus 10-13.) Veszprém
megyei utánpótlás korú résztvevői költségeinek 50%-át a Szövetség átvállalja.
4 igen – 0 nem – 0 tartózkodás

5. Megye kupa folytatása
Tavasszal lehetne tartani még egy fordulót. Ez lehetne a februárban versenybírói tanfolyamot
végzett versenybírók gyakorlati vizsgája. Esetleg érdemes lenne a Váltó OB-ra való felkészülésként
váltó formában megrendezni. Molnár Péter felveszi a kapcsolatot az érintettekkel.

