Komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove

ZÁPISNICA
Zo zasadnutia komisia pre šport a telesnú výchovu pri MZ vo Fiľakove, ktoré sa konalo dňa
14.8.2019
Prítomní:
Alexander Mede - predseda
Bc. Mojzeš Ondrej - člen
Ing. Dávid Mák - člen
Mgr. Štefan Ujpál - člen
Bc. František Sajko – člen
Peter Sáfrány - člen
Kristína Medeová – zapisovateľka
Hosť: Mgr.Attila Visnyai
K bodu č.1
Zasadnutie otvoril a všetkých prítomných privítal predseda komisie. Potom prítomných
oboznámil s nasledovným programom rokovania:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie športového dňa 22.6.2019
3. Diskusia
4. Záver
Predseda komisie vyhodnotil športový deň , ktorý sa konal 22.6.2019 na štadióne FTC.
Minifutbalový turnaj pre dospelých o Pohár primátora mesta sa hrá vyše 25 rokov a býva
akýmsi veselým ukončením futbalovej sezóny. Do tohtoročného turnaja sa prihlásilo 5 tímov.
Konečné výsledky sú prílohou zápisnice. Piaty rok obsadili druhú polovicu ihriska futbalisti
žiackeho veku. V rámci športového dňa sa organizovalo aj turnaj o Pohár prezidenta FTC
v kolkoch. Tento rok sa zapojilo 9 riadne zmiešaných dvojíc. Vyhodnotili sa aj výsledky
najlepších v jednotlivcov, mužoch i ženách.
Novinka turnaja bola súťaž v pretláčaní rukou, kde sa prihlásilo 11 účastníkov. A pre
najmenších bola súťaž atletika do ktorých nominovali všetky štyri ZŠ štvorčlenné družstvá.
Boli sme vďační členom Dobrovoľného hasičského zboru ktorí pre účastníkov pripravili dráhu
zdatnosti dvojstupňovej náročnosti pre dospelých aj pre deti. Tento krásny deň sme ukončili
ukážkou ťahania kamióna silákom Štefanom Nagyom na asfaltke Športovej ulice.
P. Szajko predkladal polročnú správu za 2019 FTC oddiel silového trojboja a kulturistiky
/príloha zápisnice./
P. Visnyai – na záver zasadnutia informoval členov komisie , že sa začala treťoligová sezóna.
Doterajšieho trénera Tomáša Boháčika vymenil P. Eugen Bari/Jenci/ . Príprava na novú sezónu
už prebieha pod jeho taktovkou.
Predseda poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie.
Príloha : prezenčná listina, výsledky športového dňa, polročná správa silového trojboja
Tajomníčka:
Kristína Medeová

Predseda komisie:
Alexander Mede

