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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

5/2011. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont:

2011. március 22. 10.00 óra

Helyszín:

Magyar Kerékpáros Szövetség irodája
Budapest, Szabó József utca

Jelen voltak:

Somogyi Miklós (SM), Eszes János alelnök (EJ), Molnár
József alelnök (MJ), Fulainé Grúber Judit elnökségi tag
(Fné), Nagy Tamás (NT) elnökségi tag.

Meghívottként:

Borbély Ferenc főtitkár (BF)

Távol maradt:

Rozsenich Tamás

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése,
Beszámoló a franciaországi edzőtáborról.
MOB tagság,
Tájékoztató a folyamatban lévő és megkötendő
szerződésekről,
5. Vegyes ügyek.

E. 5/2011/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Molnár József hitelesíti.

1. számú napirendi pont:

Előző elnökségi ülés emlékezetőjének áttekintése

E. 5/2011/2. Elnökségi határozat
A 2011. március 6. elnökségi emlékeztető hiteles.

2. számú napirendi pont

Beszámoló a franciaországi edzőtáborról

Borbély Ferenc szövetségi kapitány elmondja, hogy 6 versenyzővel és két kísérővel vett rész
a csapat a franciaországi St. Maxime-ban tartott edzőtáborozáson. Az eredeti programot nem
lehetett alkalmazni mert esett az eső. Ennek ellenére az edzések sikeresek voltak. Szinte
minden versenyzőnél tapasztalható a fizikai gyengeség. Nem megfelelő az alapozás. Részletes
edzésnaplót a következő elnökségi ülésre elkészíti.
EJ szerint nincsenek megfelelő mérések.
MJ hiányosságokat lát. Nincsen orvos, gyúró.
SM szerint komolyabban kell venni a holléti nyilvántartásokat, a dopping ellenőrzéseket
illetően.
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E.5/2011/3. Elnökségi határozat
Az elnökség a szövetségi kapitány beszámolóját elfogadta.

3. számú napirendi pont

MOB tagság

BF elmondta, hogy jelenleg Dietrich Tamás volt elnök tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak.
Meg kell várni a Fővárosi Bíróság bejegyzését az új elnököt illetően. Amennyiben a
szükséges napra kész okiratok rendelkezésre állnak az elnökségnek jelölnie kell egy személyt
a MOB tagságra.
E. 5/2011/4. Elnökségi határozat
Fővárosi Bíróság bejegyzését követően az elnökség dönt a MOB tagságra jelölt személyről.

4. számú napi rendi pont:
szerződésekről.

Tájékoztató

a

folyamatban

lévő

és

megkötendő

BF tájékoztatta az elnökséget a MOB és a Gerevich szerződésekkel kapcsolatban. A főtitkár
szerződését is meg kell újítani.
E. 5/2011/5. Elnökségi határozat
A szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatót az elnökség elfogadta. Főtitkári szerződést
következő elnökségi ülésre el kell készíteni.

5. számú napirendi pont

Vegyes ügyek

NT felajánlotta segítségét a médiával való jobb kapcsolat tartás érdekében.
SM. javasolta, hogy a főtitkár vegye fel a kapcsolatot a MKSZ főtitkárával a külföldi
biztosítások megkötése miatt.
SM kitért az utánpótlás helyzetére. Véleménye szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a
fiatalok kerékpározására.
ESZ elmondta, hogy terveznek egy több fordulós iskola verseny rendszert, mobil
akadályokkal. A szakmai feladatok hatékonyabb végre hajtása miatt javasolja, hogy egy
szakmai bizottságot hozzon létre az elnökség.
Fné megkérdezte, hogy a bizottságnak mi lesz a feladat köre, illetve a költségeket milyen
forrásból fedezi majd a Szövetség.
E. 5/2011/6. Elnökségi határozat
A következő elnökségi ülés időpontjáig (2011.04.18.) EJ feladata, hogy kidolgozzon egy
részletes feladat terve, költségvetéssel a szakmai bizottság munkáját illetően.
MJ szerint a 2011. évi szakmai programban leírt versenyzői követelmények nagyon magasak.
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E. 5/2011/7. Elnökségi határozat
A 2011. évi szakmai programban vállalt versenyzői követelményektől a szövetségi kapitány
javaslata alapján az elnökség eltérhet.
Fné szerint a májusi prágai verseny után kellene dönteni az utánpótlás versenyzőknek
nyújtandó támogatások mértékéről.
BF elmondja, hogy az utánpótlás versenyzőkre is vonatkozik a programban leírt követelmény
rendszer.
E. 5/2011/8. Elnökségi határozat
Utánpótlás korú versenyzők támogatásának megállapítása 2011. május 01. prágai verseny
után lesz.
MJ szerint az egy fordulós országos bajnoki verseny nem meg felelő. Javasolja a régi több
fordulós ob. rendszer visszaállítását.
E. 5/2011/9. Elnökségi határozat
A 2011. évi országos bajnokság 3 helyszínen (Sopron, Gencsapáti, Budapest), hatfordulós
rendszerben lesz lebonyolítva. Kategóriák, verseny szisztéma a 2010. évivel azonos.
Minden futamban szerzett bajnoki pont számít az összesítésben. Melléklet: 2011. évi
versenynaptár.
BF szerint a 2011. évi költségvetést módosítani kell mert kevés a tartalék alap.
E. 5/2011/10. Elnökségi határozat
Az elnökség a költségvetést az alábbiak szerint módosította.
Hazai edzőtábor/zuzalék
300.000-Ft
Sportágnépszerűsítés
300.000-Ft
Tartalék alap
400.000-Ft
lásd. költségvetés xls.

SM elnök az elnökségi ülést bezárta.
Következő elnökségi ülés: 2011. április 18. 9 óra
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Lejegyezte:
Borbély Ferenc

Budapest, 2011. március 22.

Hitelesítette:
Molnár József
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