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A bizottság feladatai:
•

Szenior Összetett Egyéni Bajnokság kiírása, értékelése, díjkiosztás
A Szenior Összetett Egyéni Bajnokságot évente kiírjuk, az eredmények alakulását Szepesi
Imrének köszönhetően folyamatosan nyomon követhetjük az Szenior oldalon. Az első három
helyezettnek az MTFSZ érmet biztosít, melyet a Nappali Egyéni Bajnokságon osztunk ki.
Emléklapot készítünk, amelyet az összes kategória első 6 helyezettjének adunk. Az
emléklapokat Máthé István nyomtatja társadalmi munkában.

•

Az Egyesületi Bajnoki Pontverseny kiírása, értékelése, díjkiosztás
Szenior Egyesületi Bajnoki Pontversenyt évente kiírjuk, az állást a Szenior oldalon lehet
követni. Emléklapot készítünk az első 6 helyezett egyesület részére, melyet minden
pontszerző tag megkap. Az emléklapokat az első 3 egyesület képviselőinek a Tájfutó Gálán
adjuk át. Az emléklapokat Máthé István nyomtatja társadalmi munkában.

•

Szlovák-Magyar Szenior Találkozó kiírása, szervezése, lebonyolítása
A Szlovák-Magyar Szenior Találkozót évente szervezzük lehetőleg a Postás Kupán vagy másik,
a szlovákok által választott versenyen, visszavágóját a Szlovák Karszt Kupán tartjuk. 2017-ben
a 46-47. találkozó kerül megrendezésre.
A két találkozó magyar pontszerzőinek oklevelet készítünk.

•

Az MTFSZ honlapon belül a Szenior oldalak külső formájának fejlesztése, aktuális információk
feltöltése. Ezt a munkát Molnár Gábor végzi külsős segítőként.

•

Feladatunk a régi versenyzők újbóli bevonása a sportágba a helyi rendezvényeken.

•

A szabályzatokban tervezett módosítások figyelemmel kísérése. Amennyiben a
Versenybizottság kikéri a Szenior Bizottság véleményét állásfoglalás elkészítése.

•

Bizottságunk részt vesz a Versenyrendszer átalakítását előkészítő munkacsoport munkájában.

•

A nagyobb versenyeken már 2016-ban vizsgáltuk a szabályzatban rögzített győztes időtől való
eltérést, ezt a honlapon publikáltuk. Folytatni szeretnénk ezt a vizsgálatot, hogy a szenior
korosztálynak technikailag és fizikailag megfelelő pályák készítésére hívjuk fel a rendezők
figyelmét.

•

Szenior versenyzők, csoportok érdekeinek képviselete és igényeinek feltárása. Ezekben a
kérdésekben közvélemény kutatás szervezése.
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