Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2012. április 20. elnökségi emlékeztetője

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség
2/2012. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ
Időpont:

2012. 04.20. (péntek) 15 óra

Helyszín:

BMX pálya Sopron

Jelen voltak:

jelenléti ív szerint

Meghívottként:

jelenléti ív szerint

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.

Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének áttekintése,
Tájékoztató a világbajnokságra való felkészülésről,
Pénzügyi helyzet,
Vegyes ügyek

E. 2/2012/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Molnár József hitelesíti.

1. számú napirendi pont:

Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése

SM megkérdezte, hogy az előző elnökségi ülés emlékeztetőjével kapcsolatban van-e
valakinek észrevétele.
E. 2/2012/2. Elnökségi határozat
A 2012. 02. 14. elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észre vétel nincs.

2. számú napirendi pont

Beszámoló a sportági felkészülésről

BF. tájékoztatta az elnökséget a világbajnokságra való felkészülésről. A világbajnokságot
megelőzően több fontos verseny és edzőtábor is szerepel a programban. Két „A” kerettag
versenyző Szoboszlai Patrik, és Rozsenich Gábor utazik a rendezvényekre.
BF elmondta, hogy Prájczer Péter és Bujáki Bence „B” válogatott kerettag is szeretne indulni
a vb.-én, amennyiben az elnökség ehhez hozzájárul.
A nemzetközi kerékpáros Szövetség szabálya szerint csak olyan versenyző vehet részt a vb.én, akinek legalább egy UCI pontja van. A mai napig ezt egyetlen magyar versenyző sem
teljesítette, azonban a soproni országos bajnokság hivatalosan bejelentett verseny, melyért
pontok járnak. Amennyiben a világbajnokság előtt a UCI nem teszi közé a pontokat, minden
ország legfeljebb három versenyzőt indíthat pontok nélkül.
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A fentiek értelmében, tehát elméletileg Bujáki Bence részvétele is lehetséges, amennyiben az
országos bajnokságért kapott pontok megjelenek a UCI ranglistán.
A két „B” kerettag versenyzőnek csak a nevezési díját és a szállásköltségét térítené meg a
Szövetség.
E. 2/2012/3. Elnökségi határozat
A világbajnokságon Rozsenich Gábor, Szoboszlai Patrik, Prájczer Péter és Bujáki Bence
versenyzők képviselik Magyarországot. Prájczer Péter és Bujáki Bence részére csak a
nevezési díjat és a szállás költséget fizeti ki a Szövetség. Utazási és egyéb költségeket a
versenyzőknek kell vállalniuk.

3. számú napirendi pont

Pénzügyi helyzet

BF ismertette, a jelenlegi pénzügyi helyzetet. Ezek szerint: bankszámlán 17.600-Ft,
készpénzben jelentős tartozás halmozódott fel. Meg érkezett a MOB-tól a 700.000-Ft és
kérvényezve lett 2.000.000-Ft előleg. A versenyzőknek a vb. kivételével a nevezési díjat meg
kell előlegezni, melyet a Szövetség a későbbiekben megtérít.
E. 2/2012/4. Elnökségi határozat
A pénzügyi tájékoztatót az elnökség elfogadta.

4. számú napirendi pont

Vegyes ügyek

Somogyi Miklós elnök ismertette, hogy már februárban is felmerült egy esetleges mikrobusz
bérlése az utazások lebonyolítására. Több árajánlatot is kapott a Szövetség, ezek szerint napi
11.000 és 15.000-Ft között mozog a bérleti díj. Egy hónapos időtartamra ez 400.000,
450.000-ft-ot jelentene.
E. 2/2012/5. Elnökségi határozat
Az elnökség a világbajnokságra való utazáshoz szükséges mikrobusz bérlését engedélyezte.
Somogyi Miklós elmondta, hogy tagdíj tartozás miatt a hódmezővásárhelyi egyesületet törölte
az MKSZ a tagjai sorából. A versenyzőknek nincs licence de szeretnének indulni az országos
bajnokságon.
Molnár József javasolta, hogy a hétvégi rendezvényen rajtengedéllyel indulhassanak a
hódmezővásárhelyi versenyzők, de a klub legkésőbb július 01-ig rendezze a tartozását a
Szövetség felé. Amennyiben a megadott határidőig a tartozását nem rendezi a klub a
hódmezővásárhelyi versenyzők bajnoki pontjai törlésre kerülnek.
E. 2/2012/6. Elnökségi határozat
A hódmezővásárhelyi klubnak 2012. július 01-ig rendeznie kell a tartozását a Szövetség felé.
Amennyiben ezt a határidőig nem teszi meg a klub versenyzőinek eredményei törölve lesznek
az országos bajnokságról.
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Borbély Ferenc elmondja, hogy a korábban vásárolt tartalék BMX kerékpárt több alkalommal
is használták a válogatott keret tagjai. Legutóbb Manchesterben megrepedt a váz. Felvette a
kapcsolatot a Hauser kft.-vel egy új BMX kerékpár váz beszerzését illetően.

E. 2/2012/7. Elnökségi határozat
Az elnökség a tartalék BMX kerékpárhoz szükséges váz beszerzését engedélyezte.
Következő elnökségi ülés várhatóan 2012. július

Budapest, 2012. április 20.

Lejegyezte:
Borbély Ferenc

Budapest, 2012. 04.20.

Hitelesítette:
Molnár József
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