Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség Határozatok Gyűjteménye (2017)
2017. november 18.
A BKMSSZ Elnökség megtárgyalta a 2017-évi előzetes beszámolót a következő
Közgyűlésre, valamint az MSSZ-hez való felterjesztésre, a szerződésbeli támogatás elnyerése
érdekében.
A év hátralévő idejében még bővülhet, az aktuális anyag honlapunkon megtalálható.
A Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség előzetes tervei-, feladatok 2018 évre.
 A tagegyesületekkel való kapcsolat erősítése, tagnyilvántartás rendezése.
 Önálló adószám-, bankszámlaszám megszerzése (a jelenlegi ill. közelgő Tisztújító
Közgyűlésen meg- vagy újra-választott vezetőségének kiemelt feladata legyen).
 Továbbra is meg kell hirdetni a minősítő csapatversenyeket, a megyében rendezett
egyéni versenyek közül minden játéktempóban ha lehetséges, ki kell választani a nyílt
megyebajnokságokat.
 A megyei Diákolimpia döntőket pályázat alapján kiválasztandó helyszíneken kell
megrendezni.
 Támogatni kell a megyében a minden olyan rendezvényt, mely népszerűsíti kedvenc
sportágunkat.
Kmf.
Tanács István (SK)
BKMSSZ elnök
2017. július 22.
A BKMSSZ a 2017-18 szezonban (is) meghirdeti a Megyei I. osztályú Minősítő
Csapatbajnokságot, a meglevő két nem-minősítő CsB meghagyásával.
A tervezetek honlapunkon elhelyezésre kerültek.
Kmf.
Tanács István (SK)
BKMSSZ elnök
2017. január 14.
A BKMSSZ Elnöksége a 2016-17 tanévi Bács-Kiskun megyei Diákolimpia döntők
helyszíneit a határidőig beérkezett pályázatok alapján kiválasztotta, eszerint:
az Egyéni versenyeket (Amatőr- és Élő-számosok részére is) 2017. február 18. (szombaton)
a Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola és AMI székhelyén:
6230 Soltvadkert, Bocskai út 2.,
a Csapatversenyeket 2017. március 11. (szombaton)
a Széchenyivárosi Arany János Általános Iskolában
6000 Kecskemét, Lunkányi János u.10. rendezzük meg.
A „felmenő-rendszerű” versenyekre a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar
Sakkszövetség közös megállapodása alapján kerül sor.
Szövetségünk sport-szakmai összekötője és kijelölt főbíró Seres László főtitkár, aki
gondoskodik a pályázók kiértesítéséről, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos adatokat,
versenykiírásokat, eredményeket stb. honlapunkon (http://www.bkmsakk.hu) a diákolimpiacímer alatt szerkeszti-, tárolja, mely bárki által elérhető, nyilvános.
A BKMSSZ Elnöksége megköszöni az összes pályázónak sakkéletünk fejlesztésére tett eddigi
erőfeszítését, jövőben is számít áldozatos tevékenységükre.
Kmf.
Tanács István (SK)
BKMSSZ elnök
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