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1. Helyzetelemzés:

• A sportág a nemzetközi és hazai sportéletben betöltött helye és szerepe.  

• A Nemzetközi  Kerékpáros  Szövetségnek  75  olyan  Nemzeti  Szövetség  tagja,  mely 
BMX  cross  programmal  és  versenyzőkkel  rendelkezik.  Világbajnokságot  minden 
évben  rendeznek  a  bajnoki  és  challenge  kategóriában.  Több  mint  70  BMX  cross 
verseny esemény van világszerte, éves szinten.

• Nemzetközi  eredményeket  meghatározó  országok  az  Amerikai  Egyesült  Államok, 
Európa,  Ausztrália.  Utóbbi  időben jelentős  fejlődésnek indult  a  BMX cross  a  Dél 
Amerikai országokban. Világbajnokságon általában 32 ország közel 1700 versenyzője 
áll rajthoz, több kategóriában. 

• Magyarországi helyzetkép  

A BMX sport  az  MKSZ-en belül  egy  másik  önálló  kerékpáros  ágat  képviselő  szervezet. 
Ennek  eredményeképpen  közreműködik  és  segédkezik,  hogy  az  MKSZ  feladatkörének 
meghatározása  és  annak működése  mindenki  számára  egyértelmű  legyen.  Kinyilvánítja  és 
igazolja,  hogy  az  MKSZ  egy  minden  kerékpáros  ágat  magába  foglaló  országos  szintű 
szervezet, és a BMX, mint létező és valós kerékpáros ág e szervezet jogos tagja. 

Az évek során a BMX sportággal a UCI-nak és a nemzeti szövetségeknek is adódtak gondjai, 
hiszen a sportág természetéből adódóan a fiatalokat vonzza minden fajta propaganda nélkül. 
Ez az irányzat talán abból eredhet, hogy a sportág jellegéből adódóan látványos és lendületes 
elemeket, mozgásokat tartalmaz, mely önműködően a fiatalok érdeklődési körének központja. 
Ennek következtében a BMX a legjobb eszköz lehet, hogy a fiatalokat bevonjuk a kerékpáros 
sportba. 

El kell ismernünk azt a tényt is, hogy a BMX egy lehetséges szelete a kerékpár sportnak és 
tehetséges, felkészült versenyzőket adhat a kerékpáros sportágak más ágai számára. 

A legfontosabb azonban az, hogy gondoskodhat arról, hogy kiemelkedő fiatalkorú versenyzői  
társaságot adjon a kerékpáros társadalom számára, melyet jelenleg egyetlen kerékpáros ág 
sem tesz meg. 

A BMX a legtechnikásabb kerékpáros ág lévén gondoskodik és lehetőséget ad, hogy kiváló 
hátteret  adjon  a  fiatalok  számára  egy  bizonyos  szintű  technikai  tudás  megszerzése  után. 
Lényegtelen,  hogy  az  innen  kikerülő  sportolók  az  MKSZ  más  kerékpáros  ágaiban 
versenyeznek tovább idősebb korban vagy sem. 

A  megszerzett  technikai  tudásukat  és  tapasztalataikat  a  mindennapi  életben  is  
hasznosíthatják. 
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Meglehetősen nagy azoknak a versenyzőknek a száma, akik a BMX pályafutásukat mountain 
bike,  (cross  country,  downhill,  dual  szlalom,  stb.)  pálya  vagy  országúti  sportágakban 
folytatták kiemelkedő eredménnyel.

Néhány példa:

Nemzetközi:

Mike King (USA), 1993 senior férfi downhill világbajnok,
Leigh Donovan (USA), 1995 senior női downhill világbajnok,
Anne-Caroline  Chausson  (F),  1993,  1994  és  1995  junior  női  és  1996  elite  női  downhill 
világbajnok, 
Jerome Chiotti (F), 1996 elite férfi cross country világbajnok,
John Tomac (USA), 1991 senior férfi MTB cross country világbajnok és világkupa győztes,
Jürgen Beneke (D) 1993 senior férfi mountain bike világkupa bajnok,
Darry Hill (AUSZ), 1996 olimpiai sprint szám, pálya világbajnok,
Martin Nothstein (USA), 1996 keirin (pálya) világbajnok,
Cédric Gracia (F), 1995 junior downhill világbajnok,
Sven Níjs (B), 1997 férfi 23 év alatti cyclo cross világbajnok,
Tommy Johansson (S) 2. helyezett az 1994-es downhill mountain bike világbajnokságon,
Bas de Bever (NL) 3. helyezett az 1996-os downhill mountain bike világbajnokságon,
Eric Carter (USA), 4. helyezett az 1996-os downhill mountain bike világbajnokságon,
David Juarez (USA), nemzetközi cross country mountain bike versenyző,
Brian Lopez (USA), nemzetközi downhill mountain bike versenyző,
Frank Roman (F), nemzetközi downhill mountain bike versenyző,
Corine Dorland (NL) nemzetközi cross country versenyző,
Max van Heeswijk (NL), hivatásos országúti kerékpáros a Rabobank csapatban,

Magyarok:

Buday Zoltán Veszprém Prájczer Péter Sopron
Deli Gábor Veszprém Pál Kornél Hódmezővásárhely
Deli Anett Veszprém Hódi András Hódmezővásárhely
Táncos Sándor Veszprém Táncos Gábor Veszprém

• BMX jelenlegi helyzete a nemzeti, valamint nemzetközi szövetségen belül  

Statisztikák:

BMX országok, BMX versenyzői igazolványok, BMX klubok, BMX pályák
a. Nemzetközi viszonyok:

Hetvenöt UCI által  elismert  országban működnek BMX sportággal foglalkozó szervezetek 
különböző formákban. 

UCI  nemzeti  szövetségein  keresztül  regisztrált  BMX  versenyzői  engedéllyel  rendelkező 
sportolók száma 95. 000. Ebből a férfiak és nők százalékos aránya kb. 75-25%, de legalább 
65-35%.

UCI nemzeti szövetségein keresztül nyilvántartott klubok száma kb. 3. 500.

UCI által nyilvántartott BMX pályák száma nemzetközi viszonylatban kb. 3. 000.
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Versenyzői igazolvánnyal rendelkező fiatalok száma megközelítőleg: 81. 000,
Ebből 3: 1 a férfiak és a nők aránya.

Nemzetközi  viszonylatban  a  BMX  növekedése  érzékelhető  az  USA-ban,  valamint 
Ausztráliában,  Európában  és  Dél-Amerikában.  Kevés  fejlődési  tendencia  mutatkozik 
Afrikában és Ázsiában.

• Hazai viszonyok  

MKSZ által elismert BMX sportággal foglalkozó klubok száma 7.

MKSZ által elismert klubokban regisztrált BMX versenyzők száma 63, ebből a férfiak és nők 
százalékos aránya 91-9%.

MKSZ által elismert BMX sportággal foglalkozó klubok száma 7.

BMX szakág által elismert BMX pályák száma Magyarországon 6.

Versenyzői igazolvánnyal rendelkező fiatalok száma: 2004 91
2005 87
2006 63
2007 65
2008 61

• Elmúlt négy esztendőben elért eredmények Vb., Eb.  

ÉV ESEMÉNY NEVE HELYSZÍN SPORTÁG VERSENYSZÁ

M

HELYEZÉS

2005 Utánpótlás 

Világbajnokság 

Párizs 

Franciaország

BMX Cruiser Boy 14 5

2007 Utánpótlás Európa 

Bajnokság

Romans

Franciaország

BMX Cruiser Boy 16 7

2007 Utánpótlás Európa 

Bajnokság

Romans

Franciaország

BMX Boy 16 7

2008 Európa Bajnokság St. Etienne BMX Junior Men 7; 7

2008 Európa Bajnokság Weiterstadt BMX Junior Men 7
2008 Junior Világbajnokság Kína Taiyuan BMX Junior Men 17
2005 Európa Bajnokság Svájc Bmx cross Elite Women 24” 5. hely
2007 EB. összetett Európa BMX cross Elite Women 28. hely
2008 Világ Bajnokság Tai Yuan CHI BMX cross Elite Women 18. hely
2008 Olimpia Peking BMX cross Elite Women 12. hely
2008 Olimpia Peking BMX 

• Sportág jelenlegi helyzete és a Szövetség tevékenysége.  

Versenysport  területén a sportolói létszám bővítése és a versenypályák számának növelése 
lehet hosszú távú cél.  A szabadidő sport és a versenysport  szervesen összefügg, viszont a 
szabadidő sportot űző fiatalok száma lényegesen magasabb, mint a versenyzői igazolvánnyal 
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rendelkező fiatalok száma. Utánpótlás területén komoly hiányosságokat tapasztalunk, mely az 
Olimpiai  szereplés  miatt  az  elkövetkezendő  években  remélhetőleg  javul.  A  Szövetség 
korábban kidolgozott egy iskolai, BMX oktatásra vonatkozó tervet, de anyagiak hiányában ez 
nem  valósulhatott  meg.  Fogyatékos  sportolók  versenyeztetése  területén  is  vannak 
hiányosságok. 
A  versenysportban  szereplők  részére  rendszeresen  szervezünk  edzőtáborokat,  melyek 
elsősorban  Tatán  ill.  Sopronban  zajlanak.  Fontos  előrelépés  lehetne  a  téli,  külföldi 
edzőtáborozások  kihasználása,  az  olyan  országokban ahol  lehetőség  van a  téli,  szabadban 
végezhető  pályaedzésekre  is.  A  Magyarországi  éghajlat  hosszú,  három-négyhónapos 
kényszerpihenőt  rendel  el  a  pályák  használatában,  ami  különösen  nagy  hátrányt  jelent  a 
nemzetközi mezőnnyel szemben. 
A versenysport hazai rendezvényei az országos bajnoki sorozat futamai, az osztrák-magyar 
bajnokság két  fordulója és a  hazai  szervezésű nemzetközi  versenyek.  Ezek a versenyek a 
szövetség rendezésében szerveződnek.
Az amatőrök részére országos és helyi rendezvények biztosítanak lehetőséget a versenyzésre. 
Ezeken a rendezvényeken kerékpár típus megkötése nélkül, mindenkinek lehetősége van az 
indulásra.  A  versenyeket  a  sportegyesületek  szervezik  elsődlegesen  utánpótlás-toborzás 
céljából.  BMX pályáink  nyitott  sportpályák,  ahol  bárki  szabadon  sportolhat.  Ez  népszerű 
kezdeményezés a településeken élők részére, ami ugyan többletmunkát jelent a kluboknak, de 
a sportág népszerűsítése miatt ezt vállalják.
A  fogyatékkal  élők  felé  szakember  hiányában  eddig  nem  tudtuk  megoldani  a  sportolás 
lehetőségét. A rendezvényeinkre azonban meghívjuk őket a nézők soraiba. Nagyon kedvező 
volt a fogadtatása annak a lehetőségnek, amikor 2006-ban a soproni Európa bajnoki fordulóra 
150 ingyenes belépőjegyet biztosítottunk számukra. 

• Általános és technikai szerkezeti felépítés  

A BMX elnöksége – egy elnökből, egy alelnökből, valamint négy elnökségi tagból áll. Az 
elnökség jogosult  dönteni minden hatáskörébe tartozó kérdésben. A BMX sportág legfőbb 
szerve a közgyűlés, mely a sportegyesületek törvényes képviselőinek összessége. Az elnökség 
munkájának elősegítése érdekében szakmai bizottságot hozott létre, mely tulajdonképpen a 
sportágban tevékenykedő szakosztályvezetők, és egyesületi elnökök összessége.

A  BMX  adminisztratív  feladatainak  ellátása  érdekében  fizetett  főtitkárt  foglalkoztat,  aki 
képviseli a BMX érdekeit az elnökség által meghatározott területeken. A BMX, sportági és 
ügyviteli  életének  előre  menetele  érdekében,  évenként  közgyűlést,  illetve  félévenként 
elnökségi ülést tart.
A  sportörvénynek  megfelelően  teljesen  beilleszkedett  a  nemzeti  szövetség  munkájába  és 
életébe.

• Hazai versenyszerkezet  

A hazai bajnokságok száma 8-10 futam, négy-öt lehetséges helyszínen.
Verseny típusok: országos egyéni bajnokság, országos csapatbajnokság, Magyar Kupa a 
lány és cruiser osztályok számára, országos meghívásos versenyek, területi versenyek, városi 
versenyek.

A versenyek rendezésére a legtöbb szervező önkéntes alapon jelentkezik.

Meghatározott  számú  versenybíró  és  rendező  személyzet  szükséges  a  rendezvények 
lebonyolításához.
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Viszonylag kis létszámú nézőközönség, mely többségében a versenyzőkből, családtagokból, 
kísérőkből áll.

A legtöbb versenyző a saját költségén utazik a rendezvények helyszíneire.

Kis létszámú támogatott versenyző.

Kevésszámú vagy/és egyáltalán nem létező magas színvonalú BMX pálya.

Kevésszámú  versenyzői  létszám  az  országos  bajnokság  futamain.  (miközben  a  meglévő 
versenypályákon meglehetősen nagy létszámú BMX kerékpárral rendelkező fiatal mozog)

Az országos bajnoki versenyeken minden osztály részvétele megengedett, kivéve a lány és a 
cruiser osztályt, jóllehet a cruiser kerékpárok használata megengedett az országos bajnokság 
osztályaiban.

Kidolgozott válogatási elv a sportág válogatott keretének meghatározására.

Az országos bajnokságok lebonyolításához szükséges számítógépes program használata.

• Nemzetközi osztály felépítés  

- Kétszintű verseny szerkezet: bajnokság elite és juniorok számára
challenge a többi osztály számára

- Kétfajta versenykerékpár: 20” hagyományos BMX
24” cruiser (nagykerekű BMX)

- BMX nemzetközi világranglista.
- Ranglista a férfi és női versenyzők számára (elite és junior).
- Ranglista pontokat adó versenyek, a nemzetközi versenyek és a UCI által kiválasztott 
rendezvények.

• UCI és nemzeti szövetségek milyen formában és módon ismerik el a BMX bajnokait  

-  Hivatalos  világbajnoki  cím  (egyéni  és  csapat),  világ  kupa  sorozat  (egyéni), 
kontinentális bajnoki cím (egyéni).
- Hivatalos országos bajnoki cím (egyéni és csapat), Magyar Kupa cím (lány, cruiser, 
csak egyéni).
- Hivatalos challenge cím (egyéni és csapat) a világ és kontinentális bajnokságokon.

• A versenyeken elért helyezésért járó díjazás, versenyhelyszínek kijelölése  

-  Az országos  bajnokság futamainak helyszínén  a felnőtt  osztály pénzdíjazásban,  a 
többi osztály serleg és érem díjazásban részesül.
-  Az  országos  bajnokság  helyszíneit  a  BMX  elnöksége  hagyja  jóvá,  a 
szakosztályvezetők javaslata alapján.

• Szabályzatok, tanfolyamok, hivatalos személyzet  

Veszprém, 2009.02.18.
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-  A  sportág  rendelkezik  egy  minden  részletre  kiterjedő  szabálykönyvvel.  A 
szabálykönyv  nemzetközi,  és  hazai  viszonyokhoz  igazodó  módosítása  az  elnökség 
feladata, a szakosztályvezetők javaslatai alapján. 
- Számítógépes versenyértékelő program.
- Évenként tartandó versenybíró tanfolyam. 
- Rendkívül kis létszámú jól képzett versenybíró személyzet. (2-3 fő vezetőbíró, 5-7 fő 
bíró)
Egy fő nemzetközi bíró képzésen vett részt, és rendelkezik ezen jogosítvánnyal is.

• Hivatalos tájékoztatás átvitel, kapcsolattartás  

-  A  BMX  ügyviteli  iroda  feladata,  hogy  a  sportágban  résztvevő  klubok,  illetve 
egyesületek számára a sportággal kapcsolatos híreket és tájékoztatásokat eljuttassa az 
érintettek számára.
-  Különböző  (szakosztályvezetői,  elnökségi)  jegyzőkönyvek,  emlékeztetők 
megküldése az egyesületek, az elnökség, és az MKSZ felé. 

• Marketing, támogatottság  

-  Az  országos  bajnokságnak  rendkívül  alacsony  vagy  egyáltalán  nincsen 
támogatottsága.
-  A BMX, illetve  az MKSZ elnökségének,  irodának nincsenek marketing  területre 
illeszkedő irányelvei.
-  A  BMX,  illetve  az  MKSZ  elnökségének,  irodának  nincsenek  marketingterv 
kidolgozására irányuló szempontjai, mely kihatással lehet a kerékpáros sportág, BMX 
jövőjére.

• Finanszírozás  

A  BMX  cross  versenyzőket  foglalkoztató  egyesületek  gyakorlatilag  nagyon  kevés 
önkormányzati támogatást kapnak. A fenntartásukhoz, a pályaépítéshez szükséges anyagiakat 
tagdíjakból,  ill.  helyi  kisvállalkozások  támogatásából  fedezik.  A  Szövetség  minimális 
szponzori körrel rendelkezik. 

• Létesítmény helyzet  

Nagyon  kevés  nemzetközi  szintű  versenypálya  létezik  Magyarországon.  15  éve  nincs 
megoldás a veszprémi BMX pálya kérdésére. 2009-ben talán Balatonfüreden megépülhet egy 
korszerű BMX cross pálya. 

• Nemzetközi  kapcsolatok jól,  hazai  kerékpáros  ágakkal  való  kapcsolatok  viszont 
nagyon rosszul működnek. Jelentős tartozást halmozott fel a hagyományos szakág, s 
ez miatt a működési támogatások elmaradnak. 

• Hazai rendezésű versenyek  

2006-ban sikeres  Európa bajnoki  futam lebonyolítása  után,  2009-ben ismételten  rendezési 
jogot  kaptunk  Európa  bajnoki  futam  lebonyolítására,  melyet  valószínűleg  vissza  kell 
mondanunk. A bekövetkezett gazdasági válság miatt nem tudtunk támogatót találni, kb. 2.5 
millió forint hiányzik!!!

• Sportegészségügyi és doppingellenes helyzet  
Veszprém, 2009.02.18.
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Anti dopping stratégiával, valamint sportorvosi háttérrel nem rendelkezünk. Egyszerűen nincs 
pénzünk ilyen költségek tervezésére.

2. Olimpiai válogatott keretek „A” és „B”

Radasics Vilmos Soproni Autóklub BMX SE Sopron felnőtt „A” 1983
Vincze Bálint Gencsapáti SE Gencsapáti felnőtt „B” 1989

Rozsenich Gábor Soproni Autóklub BMX SE Sopron junior „A” 1991

Babarczi Balázs Lőrinc 2000 SE Budapest ifjúsági „B” 1992
Igar Balázs Soproni Autóklub BMX SE Sopron ifjúsági „B” 1992
Szoboszlai Patrik Lőrinc 2000 SE Budapest ifjúsági „B” 1993

3. Az olimpiai felkészülést irányító és a felkészülésben résztvevő szakemberek névsora

Borbély Ferenc technikai, pálya edző

Nyikos Tivadar erőnléti, kondíció edző

A BMX cross sportág jellegéből adódóan rendkívül speciális felkészítést igényel. Az általános 
alap  állóképességen  kívül  nagyon  fontos  a  pálya  akadályainak  leküzdéshez  szükséges 
technika, mely nagyon hasonlít a moto-cross sportágban megszerzett jártassághoz.

A  válogatott  keret  erőnléti  edzéseit  Nyikos  Tivadar,  a  technikai/pálya  edzéseket  Borbély 
Ferenc  irányítja.  A  Szövetség  elnöksége  március  11-én  dönt  a  szövetségi  kapitány 
kinevezéséről.  Orvos,  gyúró,  pszichológus,  gyógytornász  nem tevékenykedik  a  válogatott 
keret mellett. 

4. A londoni olimpiai felkészülést szervező sportágvezető 

Szövetség elnöksége 2009. március 11-én jelöli ki.

5. Londoni olimpia tervezett eredményességi célkitűzései

• 1 fő elite férfi
• aranyéremre, éremre nagyon kevés az esélyünk

6. Az évenkénti célversenyek tervezett eredményei (Vb.,Eb.)

2009 Junior Euróba bajnokság középdöntő, döntő 6-8 hely,
2009 Junior Világ bajnokság negyeddöntő, középdöntő,
2010 Junior Euróba bajnokság középdöntő, döntő 6-8 hely,
2010 Junior Világ bajnokság negyeddöntő, középdöntő,
2010 Elite Euróba bajnokság közédöntő, 
2011 Elite Európa bajnokság középdöntő
2011 Junior Európa bajnokság középdöntő

7. Kvalifikációs rendszer

A pekingi olimpia kvalifikációs rendszere megváltozik, jelenleg nem ismerjük az új rendszert.

Veszprém, 2009.02.18.
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8. Egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok.

• Technikai,  taktikai  tudásszint  javítást  csak  a  kerékpáros  edzőtáborok  számának 
jelentős emelésével tudjuk javítani.

• Fizikai állóképesség javítását hazai edzőtáborokban is meg lehet oldani. 
• tervezzük, hogy az egyesületi edzőket bevonjuk a válogatott keret munkájába.

9. Olimpiai felkészülés szakaszai és kiemelt feladatai éves bontásban

EUROPEAN BMX Championships 2009

Round Venue
Date 
Category Category Ranking

1
Kampen 
NED 2009.04.04 3 Indoor

2
Kampen 
NED 2009.04.05 5 Indoor

3
Klatovy 
CZE. 2009.04.25 3

4
Klatovy 
CZE. 2009.04.26 3

5 Creazzo It 2009.05.02 3
6 Creazzo It 2009.05.03 5

7 Sopron Hu 2009.05.16 3
8 Sopron Hu 2009.05.17 5

9 Dessel Be 2009.05.30 3
10 Dessel Be 2009.05.31 5

11
Sandnes 
NOR 2009.06.13 3

12
Sandnes 
NOR 2009.06.14 5

13
Cheddar 
GB 2009.06.27 3

14
Cheddar 
GB 2009.06.28 5
Fredericia 
DK    10.7.-12.7.2009                  European Chalenger Finals

15
Fredericia 
DK 2009.07.11 3

Finals 
Indoor

16
Fredericia 
DK 2009.07.12 3

Finals 
Indoor

4th and 5th of July -European national Race Day

Calendar and Organizer  European BMX CS 2010

2010.04.03 & 04.04.2010 Rounds 1&2 France

Veszprém, 2009.02.18.
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2010.05.01 & 02.05.2010 Rounds 3&4 Italy

2010.05.22 & 23.05.2010 Rounds 5&6 Germany

2010.06.05 & 06.06.2010 Rounds 7&8 Holland

2010.06.19 & 20.06.2010 Rounds 9&10 Russia

09.07.2010  - -11,07201
Rounds 11&12 
Finals Norway

FINALS       2011  second weekend of July                     HOLLAND

10. Válogatás elvei

1/ Elite férfi válogatott:

- az országod bajnokság felnőtt kategóriájának első helyezettje,
- az elite E.B. bajnokság sorozatában a legjobb magyar helyezett,
- a junior kategóriából felkerülő legjobb magyar E.B. helyezett, de min 25. helyezett.

További kerettag még:

- az elite E.B. min. 45. helyezettje,
- világbajnokság középdöntőse,
a  junior  kategóriából  felkerülő  sportoló,  ha  E.B.  ranglistán  min.  a  16.  helyezett,  vagy  a 
világbajnokságon középdöntős volt.

Junior férfi válogatott: 

- az országos bajnokság legjobb Ifjúsági helyezettje,
- a junior E.B. jobb helyezettje,
- a boys 16-ból felkerülő legjobb E.B. vagy V.B. helyezettje, de min. középdöntős.

További kerettag még:
- junior E.B. min. 16. helyezettje,
- világbajnokság középdöntőse,
- boys 16-ból felkerülő valamely "A" kategóriás verseny legalább 5. helyezettje.

Elite női válogatott: 

- elite E.B. végeredményének jobb helyezettje,
- világbajnokság középdöntőse,
- a juniorból felkerülő, a junior E.B. végeredmény min. 10. hely.,

Junior női válogatott: 

- junior E.B. végeredmény jobb helyezettje, de min. 10. hely
- világbajnokság középdöntőse,

Veszprém, 2009.02.18.
 Borbély Ferenc 
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- girls 16-ból felkerülő E.B. vagy V.B. középdöntős,

Utánpótlás válogatott keret:

Fiúk:
- E.B. vagy V.B. középdöntősei,
- "A" kategóriás nemzetközi versenyek legalább 5. helyezettjei,

Lányok: 
- E.B. vagy V.B. döntősei,
- "A" kategóriás nemzetközi versenyek legalább harmadik helyezettjei,

Megjegyzés: 
"A" kategóriás nemzetközi verseny az, amelyiket a UCI nemzetközi versenyként megjelöl, és 
ahol a korcsoport létszáma fiúk esetén min. 17 fő, a lányoknál min. 9 fő nevezett.

Fontos:  Az  "A"  kategóriás  nemzetközi  versenyeken  a  válogatottság  szintjéhez  szükséges 
eredményt  elért  sportoló teljesítményéről  a  szakosztályvezető  a versenyt  követő 30 napon 
belül  írásban  tegyen  jelentést  a  Szövetség  felé,  ellenkező  esetben  a  Szövetség  nem tudja 
jelölni a sportolót a válogatott keretbe.

11. A sportág utánpótlás helyzete a londoni olimpia szemszögéből

A  szövetségben  évek  óta  (1994)  meglehetősen  jó  az  utánpótlás  helyzete.  Több  Európa 
Bajnoki döntős helyezést értek el sportolóink. 2005-ben kiemelkedő eredménynek mondható 
VB. 5. helyezés. A 2012-es Olimpiát alapul véve a jelenlegi utánpótláskorú versenyzőknek 
nagyon jó esélyei vannak a részvételre, hiszen az elmúlt évek ezt igazolják.

12. Olimpiai keretek foglalkozásának szakmai, szervezési feladatai

2009. évi felkészülési versenyek

09.02.14.-15. Edzőtábor Ifi. Válogatott keret FR/Slv
09.02.21.-22. Edzőtábor Ifi. Válogatott keret
09.03.28.-29.
2009.04.04.-05. Európa Bajnokság 1.,2. Zwolle NED
09.04.04.-05.
09.04.11.-12.
2009.04.11 Nizbor CZE
09.04.18.-19. Klatovy CZE
09.04.17.-18. Világ Kupa Madrid
09.04.24.-25. Európa Bajnokság 3.-4. Klatovy CZE
09.05.02.-03. Európa Bajnokság 5.,6. Creazzo ITA

09.05.09.-10.
Duna  Kupa,  OB.  Osztrák 
Magyar Sopron HUN

09.05.09.-10. Studénka CZE
09.05.08.-09. Világ Kupa Copenhagen DEN
09.05.16.-17. Európa Bajnokság 7.,8. Sopron HUN
09.05.23.-24. Duna Kupa Vösendorf AUT
09.05.30.-31. Európa Bajnokság Dassel BEL
09.06.06.-07. Országos Bajnokság Zamárdi

Veszprém, 2009.02.18.
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09.06.06.-07. Duna Kupa Pozsony SLV
09.06.06.-07. CZE
09.06.13.-14. Európa Bajnokság Sandnes NOR
09.06.20.-21. Országos Bajnokság Gencsapáti HUN
09.06.27.-28. Európa Bajnokság Chedar GBR
2009.07.04 Országos Bajnokság Gencsapáti HUN
09.07.10.-12. Európa Bajnokság Fredericia DEN
2009.07.25 CZE
09.07.23.-26. Világ Bajnokság Adelaide AUS
09.08.01.-02.

13. Sportág sportegészségügyi ellátása, sportorvosi hálózat, sporttudományos háttér

Nem rendelkezünk sportorvosi hálózattal.

14. A sportág doppingellenes küzdelme.

A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség rendelkezik dopping szabályzattal, mely összhangban 
van a UCI és a Magyar Kerékpársportok Szövetségének dopping szabályzatával. 

15. Sportdiplomáciai feladatok, a sportág nemzetközi tisztségviselőinek névsora.

A Magyar  BMX Cross  képviseletét  külföldön Borbély  Ferenc  főtitkár  és  Dietrich  Tamás 
alelnök  látta  el.  A  nemzetközi  kongresszusokon  többnyire  saját,  illetve  vegyes  költségen 
jutottak el a szövetség képviselői.

Borbély Ferenc az Európai BMX Bizottság szabály és szabályzat  alkotó albizottságának a 
tagja,  Magyarország  jelenleg  egyetlen  Nemzetközi  „A”  kategóriás  bizonyítvánnyal 
rendelkező versenybírója. 

16. Sportág létesítmény helyzete

A 2006. évi Európa Bajnokság helyszínén Sopronban az UEC és UCI előírásainak megfelelő 
szintű versenypálya létesült.

Magyarországon mostanáig öt BMX cross pálya épült. A megépült pályák nem korszerűek, 
jelentős átalakításra lenne szükség, különös tekintettel az Olimpiai pályára, mely szupercross 
vonalakat  tartalmaz  (ennek  anyagi  okai  vannak:  a  látványosabb  szupercross  típusú  pálya 
megépítése lényegesen többe kerül). Célszerű lenne a Millenáris közepén - a ki nem használt 
területen – egy olimpiai színvonalú pályát felépíteni. Ehhez kérjük a MOB támogatását.

Veszprémben az Önkormányzat tehetetlensége folytán 15 éve húzódik a BMX pálya ügye. 
Ennek  érdekében  több  alaklommal  kértem  a  MOB  elnökének  segítségét,  de  semmi  nem 
történt  ez  ügyben!!  Nyilvánvaló  számunkra,  hogy  az  Önkormányzatok  életébe  nem  tud 
beavatkozni  a  MOB,  de  Veszprém  város  polgármestere  MOB  tag,  s  következés  képen 
valamilyen szinten kell, hogy a MOB elnökének szavára odafigyeljen.

17. A Szövetség és az egyesületek kapcsolata

Veszprém, 2009.02.18.
 Borbély Ferenc 
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A szövetség kapcsolata az egyesületekkel alapvetően jónak mondható, ami az egyesületek kis 
számából is adóik. A szövetség elnökségében szinte valamennyi egyesület képviselteti magát. 
Az elnökség ülései nyilvánosak, azokon az egyesületek vezetői rendszeresen résztvesznek. 

18. Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők.

A  sportág  olimpiai  kvalifikációs  rendszere  egyedi:  A  2008-as  olimpia  kvalifikációs 
versenyeinek  száma  32  volt.  Ez  Európa  bajnoki  futamok  és  Világkupa  futamok  voltak, 
melynek  mindegyike  kvalifikációs  pontot  adott.  Ebből  következik,  hogy  valamennyi 
versenyen részt kell venni, ami nagyon magas költségekkel jár. Az Európai országok nemzeti 
csapatainak nagy része ( 15 ország), rendelkezik ezen anyagi háttérrel. Ezen kívül rendszeres 
a téli edzőtáborozásuk is az olyan helyszíneken, ahol az éghajlati adottságok megengedik a 
szabadban történő edzéseket  is.  A válogatott  versenyzőik  fizetett  sportolók,  akiket  fizetett 
edzők, szerelők és orvos-masszőr is kiszolgál. Pályáik nagyon jó minőségűek, rendelkeznek 
világkupa szintű pályával is. 

A fentiek bemutatását azért tartjuk fontosnak, hogy tisztázzuk a velük szembeni hátrányokat, 
ugyanis  ezekkel MI nem rendelkezünk.  Ennek ellenére értük el  eddigi sikereinket,  melyet 
csak hasonló körülmények megteremtésével tudjuk megtartani illetve túlszárnyalni.

19. Észrevételek, javaslatok

„Ernyőszervezet”  révén  az  összes  kerékpáros  ág  egy  szakszövetség  alá  tartozik. 
Gyakorlatilag ez a Ernyőszervezet nem működik!! Képviselőnk - aki a szervezet alelnöke - 
többszöri  kezdeményezésre  sem tudta  elérni,  hogy éves közgyűlést  hívjanak össze,  legyen 
beszámoló,  elnökségi  ülések,  stb.  Személyesen  több alaklommal  kértem a  MOB-ot  és  az 
ÖTM illetékes osztályait,  valamint a szakállamtitkárt ennek a helyzetnek a megoldására. A 
mai napig nem történt semmi. A lehetséges megoldás a pénzügyi  támogatás szakágankénti 
felbontása,  az  Olimpia  szakmai  támogatáshoz  hasonlóan.  Nyomatékosan  kérjük  és 
szorgalmazzuk  ennek  a  helyzetnek  a  megváltoztatását. Az  ernyőszervezet  típusú 
Szövetség semelyik szakágnak nem jó, igazából, csak egy felesleges közbenső adminisztratív 
lépcső  a  MOB és  a  szakági  szövetségek,  illetve  a  nemzetközi  szakági  szövetségek és  az 
itthoniak között.

Veszprém, 2009. február 18. Borbély Ferenc 
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