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Szövetségünk a Magyar Sakkszövetség (MSSZ) Alapszabálya szerint (többi megyéhez
hasonlóan) annak területi szervezeti egysége, a Bács-Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa tagszervezete.
Tevékenységünket a 2012-től változatlan összetételű 3-fős elnökség irányításával végeztük
(Tanács I, Dr. Botta T és Gálfi M). A szövetségi munka a sporttörvényben-, felsőbb szerveink utasításaiban, Alapszabályunkban és tervezett esemény-naptárunk szerint történt.
A versenysporttal kapcsolatosan a Nemzeti Csapatbajnokságban kevés a teendőnk, legalább sajtó-hírverést végzünk. Az elmúlt időszakban megyénket képviselik (4 egyesület 5
csapattal), ezért köszönettel tartozunk: a Tóth László SE Km, a Bajai Vízügy SE (Spartacus), TÁKISZ SE Km és a Kiskunfélegyházi Honvéd TK.
A megyei minősítő I.o. CSb-t amire minden évben készül(t) verseny-kiírás, múlt évben t.
MSSZ- támogatása- és ösztönzésére, sikerült megszervezni, sikerült felül-emelkedni a
sportágunkban is jelentkező anyagi-, fenntartási-, utaztatási- és egyéb nehézségeken. Reméljük, hogy a tendencia folytatódik és fellendülés következik.
Megyei Egyéni Minősítő Bajnokságokban végre minden idő-beosztásban sikerült megyebajnokokat, helyezetteket hirdetnünk, melyek egyúttal nemzetközi Élő-szerző versenyeken
történtek: Lakitelek (hagyományos- és villám) Kiskunhalas (rapid). Dicsőség-táblánkon
(honlapunkon) a bajnokok fotóját reklámozzuk.
Az egyéni verseny-rendszerben a leigazolt versenyzőink máshol, országos- egyéb rendezésű egyéni bajnokságokon növelhették minősítési pontjaikat, vagy feliratkozhattak a nemzetközi (FIDE) listára.
Sok, megyénkből elszármazott, vagy itt élő versenyző sikereinek örülhetünk, de igazán
büszkék csak azokra lehetünk, akik megmaradtak Bács-megyei csapatokban! Sajnos, nagyon sok tehetséges fiatal más-megyei csapatokhoz, nagyobb anyagi-stb. megbecsülés reményében eligazol(t), nekik szerzi a dicsőséget. (statisztikák, névsorok honlapunkon kereshetők).
A megyében további sikeres csapatbajnokságok két osztályban bonyolódnak, mely egyik
sem ad minősítést. Itt nem szükséges versenyengedély, szerényebb anyagi terheket ró a
csapatokra, ugyanakkor lehetőséget teremt kevesebb létszámú közösségek részére is bajnoki címért- helyezésekért küzdeni.
A Kormányhivatali (Megyei-II.o) bajnokságban 8-fős csapatok, az Amatőr (Megye-III.)ban 4-fős csapatok (oda-visszavágó versenyen) játszanak. Ebben érdemnek lehetne felfogni, hogy sikerült néhány nem-tag egyesületet-, egyéb települést is bevonni, köztük Soltvadkert (aki 2016-os évtől hivatalos tagegyesületünk lett), Hajós-, Tiszaalpár-, Nagybaracska-, Rém-. Sajnos néhány tag-egyesület továbbra is szünetelteti tevékenységét, nem
vesz részt szövetségi munkában. Ez-ügyben egyik feladatunk a vissza-csábításuk, mely ha
nem sikerül, a tag-nyilvántartásból törlésre kerülnek (hogy a határozat-képesség megállapításánál ne kelljen tovább figyelembe venni, mert utóbbi év(ek)ben mindig csak a megismételt-Közgyűlésen tudtunk érdemi döntéseket hozni.
Tabellák, aktuális hírek honlapunkon (http://www.bkmsakk.hu/) találhatók.
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Néhány jelentős eredménynek örülhetünk a diákolimpia országos döntőin is, a megyedöntőkről továbbjutott tanulók közül ketten országos bajnokok-, néhányan helyezettek
voltak. A megye-döntők helyszíneit újabban pályázat alapján választjuk, sok iskola örömmel vállalkozik ilyenre!
Az ifjúság-nevelése az mindenhol nehéz kérdés. Az NB-s csapatoknál a kötelező ifiszerepeltetése ad reményt az utánpótlásra, emellett területünkön ebben dicséret illeti a Kiskunsági Regionális Sakkiskolát (Ábel L. mester vezetésével), akik országos megmérettetéseken is képviselik térségünket.
A legismertebb utánpótlás-korú versenyzőinket honlapunkon is népszerűsítjük, fotójukat
közöljük.
Szövetségünk t. MSSZ-által kiadott többlet-feladatokat végez, szimultán- és egyéb versenyeket szervez a sakkjáték népszerűsítésére, segíti a megyében a csak a szabadidő kategóriába sorolható sakk-eseményeket is, tartja a kapcsolatot a társ-szövetségekkel, valamint a
megyében sakk-szervezéssel-, oktatással is foglalkozó szervezetekkel, az internetes esemény-naptárunkban versenyeiket közzé-tesszük, tevékenységüket is népszerűsítjük (már
aki megtisztel, hogy ezt előre közli).
Megyénkben versenybírókat önállóan kiképezhetünk, sikernek könyvelhetjük el, hogy
többen szereztek magasabb minősítést a szomszéd-megyékkel kooperált ill. MSSZszervezésében végzett oktatásokon- vizsgáztatásokon (dr. Botta T. a legutóbbiak közül).
Gazdálkodásunk döntő bevételi alapját t. MSSZ-támogatás mellette szerény saját (diákolimpia-, egyéb) versenyek nevezési- regisztrációs díja képezi. A kapott támogatásokat célzottan a versenydíjakra (kupa-, érem-, könyv-, emléktárgyak), az egyéb bevételeinket működési (pl. internet használati-, rendezvények-, stb.) költségekre használtuk fel.
Tevékenységünk dokumentumait, egyéb részleteket is a fent jelzett honlapunkon tároljuk.
Kérem a Közgyűlést, összefoglaló beszámolónkat szíveskedjék elfogadni.
Kecskemét, 2016. február 1.
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