BUDAPESTI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG
1053 Budapest, Curia utca 3.
www.bszszsport.hu

2015. ESEMÉNY BESZÁMOLÓ
2015. január 31.

MOCCANJ Újpest!

A MOB szabadidő pályázatának és az Újpesti Önkormányzat támogatásával, a Fogyatékkal Élők
Budapesti Sportszövetségének együttműködésével a 25 éves Budapesti Szabadidősport Szövetség
szervezésében zajlott a MOCCANJ! Próbasorozat 2015. évi el eseménye a MOCCANJ Újpest! Téli
Sportfesztivál.
Újpesten a Szent István téri korcsolyapályán szombat délelőtt három korcsolyás ügyességi és két
hokis próbafeladat teljesítésével zajlottak az események. A feladatok mellett a jégfelület nagyobbik
részén szabadkorcsolyázásra is maradt lehetőség a jégpályára látogatóknak. Ezen a területen a SOFI
speciális iskola Speciális Olimpiai bajnokai és versenyzői két alkalommal műkorcsolya és
gyorskorcsolya bemutatót tartottak. Az eseményt a teljesítők közötti ajándéksorsolás zárta.
A MOCCANJ Próbasorozat következő eseménye 2015. május 16-án lesz, melynek részletei
hamarosan felkerülnek weblapunkra, ahol a mostani eseményen készült képek és a video is
megtekinthető.

2015. március 7.

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA - Szellemi vetélkedő

Fővárosi Szabadidő Kupa első eseményén 12 csapa versengett a Fővárosi Szabadidő kupáért, míg a
másod csapatok versenyében 4 csapat küzdött.
A Magyar sportolók 2014. évi világversenyeken elért eredményeiből és az 50. évfordulóját ünneplő
Tokiói Olimpián történtekből összeállított 11 kérdéssor képeivel, keresztrejtvényével és kiegészítős
feladataival dől el, hogy a maximális 200 pontból 190 pontot gyűjtött Budapesti 4 és 5 Labda SE
csapata nyerte a versenyt. A második csapatok versenyében 134 ponttal az Erzsébetvárosi SE
győzött. A verseny végén a díjakat Török Ottó a Tokiói Olimpia dobogósa adta át az első három
helyezettnek.

2015. március 10.

Sportszervezetek aktuális jogi kérdése, 1% változásai

A fővárosi egyesületek és szövetségi vezetők részvételével zajlott le a Budapesti Civil Információs
Centrum pénzügyi és jogi szakértőjének tájékoztatója.
Idén a téma az adózók 1%-os felajánlásainak 2014-től bevezetett változásai és a 2014-ben hatályba
lépett új Ptk. alapján kötelezően elvégzendő alapszabály módosítások eddigi tapasztalatai a bírósági
gyakorlatból.
info@bszszsport.hu

+36 1 266-84 04, +36 30 9316642

BUDAPESTI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG

2015. április 18.

Fővárosi Szabadidő Kupa - Kispályás labdarúgás

A kispályás labdarúgó torna mérkőzései a sporttelep műfüves pályáin folytak csoport majd kieséses
mérkőzések formájában. A Fővárosi Szabadidő Kupa versenyében 13 csapatból a idén is legjobban
a Erzsébetvárosi SE csapata, míg a Szabadidő Kupában 5 csapat közül az Budai XI SE csapata
győzött.

2015. május 25.

Tedd Meg Magadért!

A Fővárosi Önkormányzat felkérésére a FŐKER rendezvényén 5 szabadidős családi sportjátékkal
vettünk részt. A rendezvény teljes időtartama alatt folyamatosan foglaltak voltak a játékok, sokan
próbálták ki azokat. A kipróbálók között vegyesen voltak családok, így vegyesen gyereke és
felnőttek is játszva sportoltak ezen a napon.

2015. május 16.

MOCCANJ Kőbánya!

A borongós reggel után kellemes napos időben sportolhatott Kőbánya lakossága a Somfa közben
található Tüker MSC pályán. A tavaszi sportfesztivál keretében zajlott a MOCCANJ! Próbasorozat,
menyek keretében sport és ügyességi feladatokat kellett a próbázóknak teljesíteni. A próbasorozat
feladatain túlmenően lehetőség volt még falmászásra, szabadtéri tekére és tollaslabda csatákra és
népi játékok kipróbálására. Az esemény ideje alatt a sporttelep homokos felületén zajlott a
strandröplabda bajnokság. A sportfesztivál fontos állomása volt most is az egészségügyi és életmód
tanácsadó sátor is, melyben az állapotfelmérés, vércukor és koleszterin mérést követően életmód
tanácsadáson vehettek részt az érdeklődők.

Első alkalommal volt kísérőrendezvény a Magyar Szabadidősport Szövetség Nowathlon eseménye, melyen a
résztvevőknek nordic walking botokkal kellett túrát tenni a közeli Népligetbe, ahol állomásokat kellett
felkeresni és ott feladatokat végrehajtani.
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2015. május 16.

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA - Teke csapatverseny

A 2015. évi Fővárosi Szabadidő Kupa Teke csapatversenye új helyszínen a Tüker MSC
Tekecsarnokában tartotta a szövetségünk, mely az Erzsébetvárosi SE diadalával zárult.
A nemzetközi színvonalú pálya adott otthont a rangos versenynek, melyen 19 csapat versenyzett a
Fővárosi Szabadidő Kupáért és 8 a Szabadidő Kupáért. A 21 teli és 21 normál tarolásos
gurításosokkal igen szoros volt a verseny, a hat fős csapatok legjobbjai közel 1000 fa dobtak.
Az Erzsébetvárosi SE csapatai ezen a napon legyőzhetetlenek voltak. A Fővárosi Szabadidő
Kupában 979 fás eredménnyel, csupán 2 fával megelőzve a Postás SE csapatát győzedelmeskedett
az Erzsébetvárosi SE, a harmadik Westbay SC csapata lett 13 fa hátránnyal. A Szabadidő Kupában
is az Erzsébetvárosi SE (910) és a Postás SE (812) egyesület csapatai végeztek az élen a harmadik
Pénzügyőr SE csapata előtt.

2015. május 20.

Kihívás Napja – Újpest

A nemzetközi Challenge Day keretében, újpesten a mobil teke pályánkkal és a számítógépes
kerékpáros versennyel voltunk jelen.

2015. június 6.

Zuglói Sportfesztivál

Az esemény keretein belül gyermekek részére játszható eszközeinket vonultattuk fel. Lehetőség volt
célba ütni tollaslabdával, váltóversenyeken indulni, krikettezni, floorballozni és babzsákkal célba
dobni. Az egész kicsiket pedig a FÉBSSZ-el közösen kialakított gyermekjátszóba invitáltuk.

2015. szeptember 20.

MOCCANJ Újbuda!

MOCCANJ! Próbasorozat 2015. évi utolsó előtt eseménye a XI. kerületben található Bikás Parkban
volt. Az esemény résztvevőit Király Nóra a XI. kerület alpolgármestere köszöntötte.
Az Európai Sporthét keretében megrendezett sportfesztiválon több mint húsz sportág kipróbálására
volt lehetőség, melyek közül 10 alkotta a MOCCANJ! Próbasorozat állomásait. A kerületi
tagszervezetünk a Budai XI. SE jóvoltából első alkalommal ismerkedhettünk táblás játékokkal és
ismét bemutatkozott a baseball sportág. Ezen túlmenően lehetett falat mászni, sprintfutáson
sebességet mérni és ismét a programadók között köszönthettük a retter.hu fajátékait. A
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kerékpárosok is bemutatkozhattak, kerékpáros kresz pályával és számítógépes kerékpárversennyel,
ahol a nagyok által rótt utakat szimulálva tekerhettek. A kicsikről sem feledkeztünk meg, akiket az
ugrálóvár, arcfestők és lufi hajtogató bohóc várt.
Az ingyenes egészségügyi programunk is folytatódott, a mérések mellett, életmód tanácsadás is
zajlott. A Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége ismét lehetőséget biztosított, hogy
betekinthessünk a fogyatékkal élők sportjába és mindnapjaiba.
Következő eseményünk a MOCCANJ Erzsébetváros!, melyre 2015. október 18-án kerül sor a
Városligeti sportcentrumban, de részletekért keressék fel weblapunkat.

2015. október 15.

TAFISA World Congress 2015, Budapest- let’s test Pest

A Nemzetközi Szabadidősport Konferencia keretében városi gyalogos teljesítménytúrát szerveztünk
a résztvevőknek, hogy a konferencia központjából a Vigadóból kiindulva megismerhessék
fővárosunkat.

2015. október 18.

Gyalogos Túranap a Városligetben

A Budapesti Szabadidősport Szövetség 2015. október 18-án ismét a Világ Gyalogló Napjának
nemzetközi eseménysorozat keretében szervezte gyalogos túranapját a Városligetben.
A BSZSZ tagszervezetei számára kiírt Fővárosi Szabadidő Kupa Gyalogos túraversenyen 18 csapat
teljesítette a gyalogtúra távját és válaszolt a Városligettel összefüggő kérdésekre az állomásokon.
Az eredmény az elért pontszámok és a táv teljesítésére felhasznált idő alapján alakult ki. A Fővárosi
Szabadidő Kupában az Ászgárd SK, míg a Szabadidő Kupában a szövetséghez idén csatlakozott
Zuglói Nyugdíjasok Egészségért SE csapata győzött.
A családok és egyéni indulók részére szervezett MOCCANJ Erzsébetváros!, volt az idei
MOCCANJ! Próbasorozat utolsó eseménye, ahol a sorozat legalább három eseményén résztvevők
értékes ajándékokat vehettek át.
MOCCANJ Városliget! néven szövetségünk először szervezett gyalogos teljesítménytúrát a
Budapest Kupa keretében, melyre olyan nagy volt az érdeklődés, 280 fő nevezővel zajlott az
esemény.
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2015. november 7.

Főváros Szabadidő Kupa - Bowling csapatverseny

A 2015. évi Fővárosi Szabadidő Kupa utolsó eseménye a bowling csapatverseny. A versenyre a 30
csapat – 150 versenyzője – nevezett és a gurított a legjobb helyekért. Az eseményt idén az Ellips SC
szervezte Óbudán, ahol a kellemes környezetben délelőtt 10 órától 8 pályán folyt a verseny.
A Fővárosi Szabadidő Kupa ezen fordulóján Ászgárd SK csapata nyert a rendező Ellipszis SC és
Budapesti 4 és 5 Labda SE előtt, míg a Szabadidő Kupáért folyó küzdelemben a tavalyi győztes
Westbay SC második csapata bizonyult eredményesebbnek az Erzsébetvárosi SE és az Postás SE
csapatai előtt.

2015. november 27-29.

Tagegyesületi vezetők tanácskozása

A tanácskozásra a sportágazat budapesti és országos vezetőit valamint pályázati és gazdasági
szakembereket hívunk meg, hogy a kerületekben dolgozó tagszervezeti vezetőket első kézből
tájékoztathassuk az aktuális és a várható folyamatokról, lehetőségekről. A konferencia résztvevői is
igénybe vehetik az ingyenes egészségügyi szűrőprogramunkat a konferencia ideje alatt.
Az idei év kicsit különleges lesz, mert a 25 éves jubileum jegyében emlékezünk vissza a az elmúlt
negyedévszázadra, amit Budapest sportjáért tett a szövetség és tagszervezetei.
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