JEGYZŐKÖNYV
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség 2018. évi rendes Közgyűléséről
Készült a Veszprém Megyei Sportszövetség tanácstermében
2018. január 13-án, 10:00 órakor
A közgyűlésen jelen vannak:
Szavazati joggal: Ládi János (BTK), Péntek Gábor (BSC), Nagy Zsuzsa (HER), Hites Viktor (VBT), Németh
Zsoltné (VHS), Molnár Péter (VTC)
Tanácskozási joggal: Barát János, Bikki Sándor, Buda József, Engi Imre, Korbély Tibor
Molnár Péter megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes; a Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség
Alapszabálya értelmében a Közgyűlésen minden tagszervezet egy szavazattal rendelkezik.
Javaslat a levezető elnök személyére: Molnár Péter
Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat: a levezető elnök: Molnár Péter
Javaslat a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére: jegyzőkönyvvezető: Németh Zsoltné; hitelesítők:
Bikki Sándor és Péntek Gábor
Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat: : jegyzőkönyvvezető: Németh Zsoltné; hitelesítők: Bikki Sándor és Péntek Gábor
A levezető elnök ismerteti a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat:
1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2017. évi tevékenységről
2. Felügyelő biztosi beszámoló a 2017. évről
3. Tisztségviselők (elnök, titkár, elnökségi tagok, felügyelő biztos) választása
4. A 2018. évi költségvetés tervezet elkészítése
5. A 2018. évi megyei versenynaptár összeállítása
6. Megyebajnokságok rendezési feltételeinek módosítása
7. Egyéb ügyek
További napirendi pont felvételét senki nem javasolja.
Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat: a napirendet a Közgyűlés elfogadta

1. napirendi pont
Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2017. évről
Molnár Péter ismerteti a beszámolót (megtalálható a honlapon).
Kérdések, hozzászólások nem voltak.
Szavazás a szakmai és pénzügyi beszámolóról: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat: a 2017. évi szakmai és pénzügyi beszámolót a Közgyűlés elfogadta.

2. napirendi pont
Felügyelő biztosi beszámoló a 2017. évről
A felügyelő biztosi jelentést külön nem kellett felolvasni, korábban a meghívóval megkapták az egyesületek
(megtalálható a honlapon).
Kérdések, hozzászólások nem voltak.
Szavazás a felügyelő biztosi beszámolóról: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat: a felügyelő biztos 2017. évi beszámolóját a Közgyűlés elfogadta.

3. napirendi pont:
Tisztségviselők (elnök, titkár, elnökségi tagok, felügyelő biztos) választása
Molnár Péter jelölőbiztos ismerteti a kialakult jelöltlistát.
Elnöki posztra két jelölt van: Barát János és Hites Viktor
Szavazás: Barát János 6, Hites Viktor 0
Elnökségi tagnak jelölve: Domán Gábor, Engi Imre, Hites Viktor, Németh Zsoltné, Péntek Gábor
Szavazás: Domán Gábor 5, Engi Imre 6, Hites Viktor 2, Németh Zsoltné 6, Péntek Gábor 5
Titkári posztra egy jelölt van: Németh Zsoltné
Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Felügyelő biztosi posztra egy jelölt van: Molnár Péter
Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat:
Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség tisztségviselői 2018-2022
Elnök:
Barát János
Titkár:
Németh Zsoltné
Elnökségi tagok:
Engi Imre
Domán Gábor
Péntek Gábor
Felügyelő biztos:
Molnár Péter

4. napirendi pont
2018. évi költségvetés tervezet elkészítése
Molnár Péter ismerteti a 2018. évi költségvetés tervezetet (megtalálható a honlapon).
A tervezet az előző évek számain alapul.
Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat: a a 2018. évi költségvetés tervezetet a Közgyűlés elfogadta.

5. napirendi pont:
2018. évi megyei versenynaptár összeállítása
A tervezet a honlapon megtalálható a meghívó mellékleteként. Egyetlen változás, hogy a megyei
hosszútávú március 11-én lesz.
A hosszútávú, a középtávú-váltó-éjszakai, a rövidtávú-sprint váltó-csapat és a normáltávú bajnokságok
regionális együttműködés keretében valósulnak meg Vas és Zala megyével közösen. Ebből a rövidtávúsprint váltó-csapatot rendezi Veszprém megyei klub, a VHS.
A megyei diákolimpia rendezésére is van jelentkező, a VTC, a versenybíróság elnöke Tóth Károly lesz.
A rangsoroló jogot az egyéni bajnokságnak lehet kérni, a rendezők döntése.
Szavazás a versenynaptárról: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat:
Veszprém megyei versenynaptár 2018
Dátum

Verseny neve

Helyszín

Rendező

Március 11.

Vas-Veszprém-Zala Megyei Hosszútávú Bajnokság

Döbröce

GOC

Április 22.

Veszprém Megyei Diákolimpia és Bakony kupa

Csehbánya

VTC

Június 2.

Vas-Veszprém-Zala Megyei Középtávú Bajnokság

Kislőd

KTT

Június 2.

Vas-Veszprém-Zala Megyei Váltóbajnokság

Kislőd

KTT

Június 2.

Vas-Veszprém-Zala Megyei Éjszakai Bajnokság

Kislőd

KTT

Szeptember 8.

Vas-Veszprém-Zala Megyei Rövidtávú Bajnokság

Veszprém

VHS

Szeptember 9.

Vas-Veszprém-Zala Megyei Sprint Váltó Bajnokság

Veszprém

VHS

Szeptember 9.

Vas-Veszprém-Zala Megyei Csapatbajnokság

Veszprém

VHS

Október 9.

Vas-Veszprém-Zala Megyei Normáltávú Bajnokság

Őrség

ASK

6. napirendi pont:
Megyebajnokságok rendezési feltételeinek módosítása
Molnár Péter: a három megye közös bajnokságai miatt szükséges a harmonizáció. A most bevezetendő
szabályozás (a honlapon megtalálható) a korábbi Veszprém megyeitől annyiban tér el, hogy a szenior
kategóriák közül az 5-re végződőket kell megrendezni, illetve szakmai elvárásokat tűz ki a rendezők
számára (elektronikus időmérés, pretex papír, érem díjazás).
Ládi János: érdemes lenne a csapat- és váltóbajnokságokon a 14 alatt még egy kategóriát meghirdetni, mivel
a legkisebbeknek nagyon erős a 14-es pálya.
Molnár Péter: meg kellene vizsgálni, hogy így mekkora mezőnyök lennének az új kategóriákban, ha
nagyon kevesen lennének, akkor nincs értelme.
Buda József: nem ért egyet azzal, hogy kötelező legyen női versenyzőnek lenni a váltóban és a csapatban. A
váltóversenyeknél javasolja, hogy kétfős legyen a váltó.
Molnár Péter: az nxn-es formában akár rangsoroló is lehetne a váltó.
Barát János: ha kétfős lenne a váltó, a fiatalabb kategória bevezetése se csökkentené a mezőnyt.

Németh Zsoltné: a megyei összetett bajnokságba beszámítsanak-e a megyén kívüliek, illetve ha három
megye közös összetett bajnoksága lesz, akkor a három megyén kívüliek?
Molnár Péter: ha egy külső versenyző elindul legalább négy megyebajnokságon, akkor megérdemli, hogy
összetett bajnok lehessen.
Molnár Péter: javasolja, hogy mivel a másik megyékkel egyeztetett anyagról van szó, az előterjesztett
szöveget fogadja el a Közgyűlés, azzal a kiegészítéssel, hogy megbízza az elnököt, hogy egyeztessen a másik
megyékkel a váltó- és csapatversenyek formájáról és ha közösen valamilyen változtatásról döntenek, akkor
az elnökség módosíthatja a szabályozást.
Szavazás: 6 igen, 0 tartózkodás, 0 nem
Határozat: a három megye bajnokságainak rendezési feltételeit az előterjesztés szerint elfogadta a
Közgyűlés, azzal a kiegészítéssel, hogy megbízza az elnököt, hogy egyeztessen a másik megyékkel a váltóés csapatversenyek formájáról és ha közösen valamilyen változtatásról döntenek, akkor az elnökség
módosíthatja a szabályozást.

7. napirendi pont:
Egyéb ügyek
Buda József: a megyei szövetségnek felügyelnie kéne, hogy a megyebajnokságok rendezése minden
szabálynak megfeleljen, például adjanak számlát a rendezők.
Molnár Péter: ez a rendező felelőssége, megvannak rá a megfelelő hatóságok, hogy ezt vizsgálják.
Több hozzászólás nem volt, a levezető elnök az ülést 11:23-kor berekesztette.

Veszprém, 2018. január 13.

------------------------------------Németh Zsoltné sk.
jegyzőkönyvvezető

------------------------------------Bikki Sándor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

------------------------------------Péntek Gábor sk.
jegyzőkönyvhitelesítő

