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2018. évi események
2018. január 28.
MOCCANJ Újbuda! Téli Sportfesztivál
2018. január 28-án már-már tavaszias időben zajlott az idei MOCCANJ! Sportfesztivál sorozat első
eseménye az Újbudán az Allee melletti jégpályán. Az első eseményen a résztevők a
szabadkorcsolyázás melle a hagyományosan jeges sportfeladatban – frizbi ültetés, szlalomozás és a
két legnépszerűbb a koron kapura ütés és a fakutyázás – próbálhatták ki ügyességüket.

2018. február 17.
FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA - Teke csapatverseny
A 2018. évi első Fővárosi Szabadidős Kupa verseny a Tüker MSC tekepályáján zajlott le. Az első
és második csapatok versenyét idén is az Erzsébetvárosi SE csapatai nyerték. A további dobogós
helyeken az első csapatok versenyében a Postás SE és a ATTE csapatai osztoztak.

2018. február 27.
Budapest Sportélete – Budapest Európa Sport Főváros 2019
Budapest Főváros Önkormányzatának Sport Osztálya a BFTK közreműködésével szervezett Sport
Konferenciát. A tanácskozás fő célja volt bemutatni, mit is jelent a különleges cím, illetve hogy
beszámoljon a 2018 és 2019. évi sportaktivitásokról, sporteseményekről, emellett pedig
együttműködésre hívta Magyarország sport vezetését. A megnyitó beszédet dr. SzalayBobrovniczky Alexandra, humán főpolgármester-helyettes asszony tartotta, akit dr. Szabó Tünde
Sportért felelős államtitkár követett. Az ACES részéről Gian Franceso Lupatelli elnök és Hugo
Alonso főtitkár szólalt fel, és mutatta be a szervezet munkáságát, fejezte ki örömét, hogy szinte
hihetetlen látni, Magyarország fővárosa milyen óriási és egyben minőségi munkát végez már most a
sikeres 2019-es év érdekében. Rövid szünet utána Magyar Birkózó Szövetség részéről Bacsa Péter
ügyvezető alelnök, Dr. Mocsai Lajos a Testnevelési Egyetem rektora, Dr. Kemény Dénes a Magyar
Vízilabda Szövetség elnöke szólalt fel. A konferencia záró szakaszát Danada Judit, a Fővárosi
Önkormányzat Sport Osztályának vezetője nyitotta meg, akit Dr. Kamuti Jenő a BSU elnöke
követett. Az esemény zárásaként Bán Teodóra a BFTK képviseletében a sport turisztikai hatásait
elemezte. Európa Sport Főváros 2019. - Budapest címhez kapcsolódó összefogás jegyében az
elkövetkező két évben a Fővárosban sporteseményeket szervező nagy szervezet írta alá a sajtófalat,
mintegy megpecsételve az összefogást.
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2018. március 24.
FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA – Szellemi vetélkedő
A nevezett csapatokat ismét megizzasztotta a szellemi vetélkedő kérdéssora, az első helyezett
Erzsébetvárosi SE csapata fölényesen nyerte a versenye, míg a következő helyeken a BVKK és a
Budai XI. SE csapata már sokkal közelebb voltak egymáshoz a dobogó 2. és 3. fokán. A mezőny
második fele pedig ismét közel egymáshoz közeli pontokkal végeztek.

2018. április 14.

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA - Tollaslabda csapatverseny

16 csapat részvételével zajlott a Fővárosi Szabadidő Kupa idei harmadik eseménye a
tollaslabda csapatverseny volt. A verseny első fordulójának csoportköreiben és az ezt
követő helyosztók során minden csapatnak férfi és női egyéni és páros valamint egy vegyes
páros mérkőzéseket kellett játszani. A versenyben idén a BVKK csapata végzett az élen, az
Újpest SC és az Erzsébetváros SE csapati előtt.

2018. április 14.

Újpesti Sportparti

2018. május 8.

BSZSZ éves közgyűlés

2018. május 30.

Kihívás Napja – Újpest

2018. június 2.

MOCCANJ! Tavaszi Sportfesztivál - Tedd Meg MAgadért!

A hagyományos nyár eleji fővárosi nagyrendezvény ismét a Margitszigeten került
megrendezésre. Szövetségünk ismét számos sportolási lehetőséggel várta a sportolni vágyó
fővárosiakat. A bátrabbakat a falmászás, a technikai sport iránt érdeklődők a modellezést
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próbálhatta ki. Ezen kívül lehetett dart’s-ozni, tekézni és újraélesztett népi játékokat
kipróbálni. A nordic walking botokkal sétálókat egy 4 állomásos pálya várta, mely a sziget
jellegzetes pontjait érintette. A kicsiket gyermekjátszó, arcfestés és lufihajtogató várta, a
felnőttek pedig részt vehettek az egészségügyi szűrőprogramunkon és életmód tanácsadó
programunkon.

2018. június 16-17.

MOZGÁS ÉJSZAKÁJA – Nordic walking

2018. szeptember 01-02.

Újpesti Városi Napok

2018. szeptember 23.

MOCCANJ! Őszi Sportfesztivál

2018. szeptember 23-án Kőbányára látogatott a MOCCANJ! Őszi Sportfesztivál az
idei #BeActive Európai Sporthét első napján. Közel 15 sportág kipróbálására nyílott
lehetőség és nagy népszerűségnek örvendett az egészségügyi szűrővizsgálat és életmód
tanácsadó programunk.

2018. október 6.

Gyalogos túranap

A Budapesti Szabadidősport Szövetség 2018. október 6-án a Budapesti Naplás-tónál
szervezte gyalogos túranapját. A BSZSZ tagszervezetei számára kiírt Fővárosi Szabadidő
Kupa Gyalogos túraversenyen 18 csapat teljesítette a gyalogtúra távját és oldotta meg a
feladatokat az állomásokon. Az eredmény az elért pontszámok és a táv teljesítésére
felhasznált idő alapján alakult ki. A Fővárosi Szabadidő Kupa első csapatai között az
Erzsébetvárosi SE, míg a második csapatok versenyében a Sirály Életmód SE csapata
győzött. Az egyéni indulók részére a MOCCANJ! Sportfesztivál sorozat illetve a Budapest
Kupa keretében volt lehetőségük a táv teljesítésére.
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2018. október 6.

Újpesti Sportparti

2018. november 17.

FŐVÁROSI SZABADIDŐ KUPA - Bowling csapatverseny

A 2018. évi Fővárosi Szabadidő Kupa sorozat utolsó eseménye volt a 2018. november 17én 39 csapat – 195versenyzője – részvételével lezajlott bowling csapatverseny. Az esemény
idei győztese az Ellipszis SC lett.

2018. november 23-24-25. Tagszervezeti vezetők tanácskozása

2018. november 24-én kezdődött a budapesti sportegyesületi vezetők tanácskozása. A
koradélutáné érkezést követően elsősegély nyújtási ismeretek oktatása következett, majd a
vacsora után az estét egy szellemi vetélkedő zárta
A második napon folytatódott a tagszervezeti modellek bemutatkozása. A közelmúltban
taggá vált Fortauna SE kezdte a sort, majd egy régi -1925 – egyesület a B. Mechanika
következett, az idei sort szintén egy új szervezet a Flexit SE zárta
A délelőtti program zárásaként Potos Ilona a NEA pályázatokról tartott tájékoztatót, mely
azért is aktuális mert a 2019. évben sok változásra számíthatunk. Ezen a napon a
konferencia előtt és után folytatódott az egészségügyi szűrőprogram sorozat.
Délután a sporté volt a főszerep, asztaliteniszben kis és nagy asztalon lehetett versenyezni,
de lehetett zumbázni és a délelőtt bemutatkozó Flexit SE tartott órát. Ezzel párhuzamosan
lehetett biliárdozni és csocsózni is. Az este ismét a közös programé volt, együtt bingózott a
csapat. A záró napon a Fővárosi Szabadidő Kupa 2018. évi díjkiosztója után a 2019. évi
eseménynaptár ismertetése a programot.

info@bszszsport.hu

+36 30 9316642

BUDAPESTI SZABADIDŐSPORT SZÖVETSÉG

Budapest, 2018. december 5.
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