Bács-Kiskun Megyei Sakkszövetség
Előzetes beszámoló (tervezet) a 2017 évi időszakról
összeállította: Seres L.BKMSSZ főtitkár.
Szövetségünk a Magyar Sakkszövetség (MSSZ) (származtatott jogi személyiséggel rendelkező) 01. ssz. alatt bejegyzett regionális területi szervezeti egysége.
Tevékenységünket a 2015-2018 választási ciklusra megválasztott vezetőség
(1.sz.melléklet) végezzük a sporttörvény-, felsőbb szerveink utasításaiban foglaltak alapján tervezett esemény-naptár (2.sz.melléklet) szerint.
Választott Elnökségünk az elmúlt 2017 évben a rendszeres telefoni- és internet-kapcsolat
alapján e-mailos értekezleteken, valamint az évenkénti néhány személyes találkozón, Elnökségi Ülésen hozta meg döntéseit. Ezek leg-jelentősebb döntéseit a Határozatok Gyűjteményében (3.sz.melléklet) tároljuk.
Az Elnökség a választott Felügyelő Bizottság (4.sz.melléklet), Sportfegyelmi Bizottság
(5.sz.melléklet) segítségével és kinevezett főtitkár közreműködésével végzi tevékenységét.
A versenysportban megyénket a Nemzeti Csapatbajnokságban az elmúlt időszakban
évek-óta négy egyesület öt csapattal képviseli: a Tóth László SE Kecskemét, a Bajai
Spartacus SC, Kecskeméti TÁKISZ SE és a Kiskunfélegyházi Honvéd TK. Eredményeik
a BKMCSB oldalakon megtalálhatók, melyről a megyei sajtót tájékoztatjuk, a hírverést
végezzük.
Az NB-II. Osztályozóra- és egyben ÉLŐ-szerzésre minősítő I.o. CSb-t minden évben
meghirdetjük. Az elmúlt 2016-2017 szezonban sokéves passzivitás után két csapat duplafordulóban mérte össze tudását, 1. a TLSE-III, 2. a KHTK-II, osztályozóra nem voltak
jogosultak, már volt a felsőbb bajnokságban csapatuk. Reméljük, hogy a tendencia folytatódik és fellendülés következik, talán sikerült felül-emelkedni a sportágunkban is jelentkező anyagi-, fenntartási-, utaztatási- és egyéb nehézségeken.
A megyében szabadidő-sport kategóriába tartozó további két sikeres, nem-minősítő csapatbajnokságot is rendezünk évek-óta. Ennek előnye, hogy nem szükséges versenyengedély, szerényebb anyagi terheket ró a csapatokra, ugyanakkor lehetőséget teremt kistelepülések-, kevesebb létszámú közösségek részére is a bajnoki címért- helyezésekért küzdeni.
Megye-II., (Önkormányzati/Kormányhivatali) bajnokságban 8-fős csapatok körmérkőzést
játszanak, az elmúlt szezon legjobbjai: 1. TLSE-IV, 2. Tákisz-II, 3. KalocsaiSE.
Megye-III., (Amatőr) bajnokságban 4-fős csapatok dupla-körben küzdenek, a dobogós
helyekért:1.TLSE-VI, 2.FülöpjakabiSE, 3.KiskunhalasiSK.
Ennek a két versenynek a fenntartására fordított tevékenységünk legfőbb célja és érdeme,
hogy sikerült néhány nem-tag egyesületet-, egyéb települést is bevonni a megyei sakkvérkeringésébe, Tiszaalpár-, Nagybaracska-, Rém-, Hajós. Sajnos néhány egyesület évekóta nem vesz részt szövetségi tevékenységben, szünetelteti tagságát, vagy már meg is
szűnt. Vezetőségünkre, főként ha a 2018-évi választások után is szeretne hatalmon ma-
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radni, ez ügyben is komoly feladat vár: tegyünk lépéseket a vissza-csábításukra, vagy ha
végképp nem sikerül, kerüljenek törlésre a tag-nyilvántartásból, amivel a határozatképességet könnyebb legyen elérni Közgyűlésünkön.
Egyéni Minősítő, nemzetközi Élő-szerző versenyeken az idén is minden idő-beosztásban
sikerült megye-bajnokokat, helyezetteket hirdetnünk:
Standard(hagyományos), Sakkozó Magyarok Lakitelek VIII.12-18: Keresztes Richárd
(TákiszKm), 2.Márta Dominik (TLSE), 3.Világos Nándor (KHTK)
Rapid, VárosalapítóKupa Kiskunfélegyháza V.27: 1. Sárosi Zoltán(im) (TLSE), 2. Pilisi
Lukács (KHTK), 3. Keresztes Richárd(fm) (TákiszKm).
Blitz(villám) Kajári Emlékverseny Lakitelek VIII.18: 1.Keresztes R. (TákiszKm),
2.Márta D.(TLSE), 3.Világos N. (KHTK)
Dicsőség-táblánkon (honlapunk: http://www.bkmsakk.hu/) a saját-rendezésű versenyeken
legeredményesebb megyei-kötődésűek (nem feltétlen bajnok) fotóját reklámozzuk.
A leigazolt versenyzőink megye-határokon túl, országos- egyéb rendezésű bajnokságokon
is növelhetik minősítési pontjaikat. Sokan vannak megyénkből elszármazottak, itt élő de
más megyék csapataiban játszók, akik ott találják meg nagyobb fejlődésüket-, vagy anyagi
elismerésüket, akiknek megyénk-csapataiba való vissza-igazolására kevés a lehetőségünk
(statisztikák, névsorok honlapunkon).
A Diákolimpia megyei versenyeket az MSSZ megbízásából rendezzük, az MDSZ megyei
szervezete eszmei- és csekély (oklevél) támogatásával. Gazdaságosság miatt a versenyek
helyszíneit is pályázat útján választjuk, sok iskola örömmel vállalkozik ilyenre! Jelentős
eredményeknek örülhetünk a diákolimpia országos döntőin is, ahol a megyéből továbbjutott tanulók közül néhánynak tapsolhattunk az eredményhirdetésen, akiket a megyei Diáksport Szövetség által rendezendő évzáró ünnepségen szoktunk külön köszönteni a mássportágbeli országos bajnokok- és helyezettek között. A diákolimpiai rendezvényekről
készült egy külön összefoglalás (3.sz.melléklet).
Az utánpótlás keresése az nálunk is nehéz kérdés. Az NB-s csapatoknál a kötelező ifiszerepeltetése ad valami reményt, sok iskolában van szervezett sakk-oktatás, szakkör,
szimultán stb., emellett területünkön működik a Kiskunsági Regionális Sakkiskola (Ábel
L. nk.mester vezetésével), akik országos megmérettetéseken is képviselik térségünket. A
legismertebb fiataloknak is, fotójuknak a honlapunkon való megjelentetésével csináljuk a
hírverést.
Szövetségünk amennyire csak lehet, a megyében népszerűsíti kedvenc sportágunkat, segíti a csak a szabadidő kategóriába sorolható sakk-eseményeket is, főleg ha azt „megyebajnokságnak” nevezhetjük. Tartjuk a kapcsolatot a társ-szövetségekkel, legközvetlenebben a megyei Diáksport Szövetséggel, amely velünk- és többi megyei szövetséggel karöltve minden évben ünnepségen fogadja és jutalmazza az országos versenyeken
eredményesen szereplő megyei diákokat.
Segítjük és csinálunk hírverést a megyében sakk-szervezéssel-, oktatással is foglalkozó
szervezeteket. Az internetes esemény-naptárunkban versenyeiket-, tevékenységüket nép-

3

szerűsítjük (már aki megtisztel, hogy ezt közli), kiemelhető a BánJenő Emlékversenysorozat és Óvodások Bajnoksága Kalocsa, a Kecskeméti Négy Évszak stb.
Megyénkben versenybíró-tanfolyamot az utóbbi években csekély érdeklődő-létszám miatt önállóan nem tudtunk megszervezni, de sikernek könyvelhetjük el, hogy néhányan
magasabb minősítést szereztek a korábbi években nálunk kiképzettek közül: pl. Szegeden
Dr.Botta Tibor valamint az MSSZ szervezésében Erdélyi Ádám és Varga Klára említhetők
a legutóbbiak közül (6.sz.melléklet).
Gazdálkodásunk bevételi alapját döntően a t. MSSZ-támogatása jelenti, melyet megbízási szerződés keretében, többletfeladatok elvégzésére nyújtja, amelyért köszönettel tartozunk. A bevételeinket csekély mértékben saját versenyek regisztrációs díja növeli.
Önálló számlával nem rendelkezünk, a pénzügyek intézését a Sportszövetség Tanácsa
megszűnése (2017.március 1.) után a t. Kecskeméti Tákisz, valamint utóbb a Kiskunfélegyházi Honvéd TK segítségével végezzük, ahol bevételeinket saját-ként kezelik-, nyilvántartják és kiadásainkat ennek mértékéig finanszírozzák.
A kapott támogatásokat célzottan a versenydíjakra (kupa-, érem-, könyv- emléktárgyak),
saját bevételeinket működési (internet használati-, rendezvény-, stb.) költségekre használtuk fel.
Jövő évre (2018) vonatkozó feladatainkat és szerény költség-tervezetünket a (7.sz. melléklet) tartalmazza.
Tevékenységünk dokumentumait, egyéb részleteket is a http://bkmsakk.hu honlapunkon
tároljuk.
Az Elnökség nevében megköszönjük a tagjainktól kapott minden támogatást, segítséget,
további eredményes munkát kívánunk.
Kérjük a tisztelt Közgyűlést, összefoglaló beszámolónkat szíveskedjék elfogadni.
Kelt: Kiskunfélegyházán 2017. november 18.-án megtartott Elnökségi Értekezleten.
Jelenlévők aláírása:
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főtitkár
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eln.tag
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eln.tag
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elnök
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