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I.

SEGÉDJEGYZET AZ ALÁBBI NÉGYÉVES FEJLESZTÉSI TERVHEZ

1. A BMX sportág helyzete a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségen belül (UCI)
Nemzetközi kitekintés
Az elmúlt időszakban (1996-ig) a nemzetközi BMX sportág legfőbb irányzata az volt, hogy az
International BMX Federation (IBMXF) irányítsa a sportágat, és működésének feltételeiről
gondoskodjon. Azonban a nemzetközi előírásokat figyelembe véve a BMX-nek, mint a
kerékpáros sportágak egyik lehetséges ágának be kellett illeszkednie a Nemzetközi Kerékpáros
Szövetségbe (UCI) 1993. január 1-jén. Egy három éves átmeneti időszak után a külsőleges és
végleges beilleszkedés 1996. augusztus 15-én történt Brightonban (Anglia).
2. Mit tesz a BMX sportág a Magyar Kerékpársportok Szövetségéért (MKSZ)?
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 színtű 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.
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.

Készítette:
Borbély Ferenc
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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
Deli Gábor
Deli Anett
Táncos Sándor
Táncos Gábor

Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém
Veszprém

Természetesen a sort folytathatnánk még, mert az itt felsoroltak csak a csúcson lévő
versenyzők.
Készítette:
Borbély Ferenc
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3. Mit tesz a Magyar Kerékpársportok Szövetsége a BMX sportágért?
A MKSZ, lévén az egyetlen jogos nemzeti szövetség, melynek létét a UCI is elismeri, segíthet a
BMX sport fejlesztésében, mint a kerékpáros sportágak egyik elismert ágán. Ennek érdekében
mindent elkövet, hogy a BMX egyenes ági tag legyen a szervezetén belül, biztosítja, hogy a
BMX sport elismerést kapjon a nemzetközi kerékpáros életben. Támogatja a BMX sportág
Olimpiai játékokon való szereplésének lehetőségét, a UCI programja szerint. Az MKSZ
elnöksége hatással lehet a BMX sportág fejlődési ütemének menetére, összhangba hozhatja a
sportág fejlődésének programját más kerékpáros ágak fejlesztési terveivel (MTB, pálya).
Ezen a marketing programon keresztül az MKSZ bevezetheti, fejlesztheti, áruba bocsáthatja a
BMX sportágat a média, és a támogatók felé. Természetesen az MKSZ sportágfejlesztési és
sajtó bizottságának szüksége lesz egy rangos BMX eseményre, melynek megfelelő sajtó
előkészítést kell adnia (televíziós összefoglaló min. 20 perc kizárólag a junior és elite, illetve a
felnőtt osztályok futamairól, országos sport napilapban való megjelenés).
Természetesen ahhoz, hogy egy nagyszabású BMX esemény megrendezhető legyen, az MKSZ
pénzügyi támogatást is adhat. Anyagi támogatás függvényében segíthet egy nemzetközi verseny
program kifejlesztésében. A pénzügyi támogatás biztosítékként működhet a BMX rendezvény
képernyőre kerüléséért.
4. BMX sportág kialakulásának története, röviden
Bicycle Moto-Cross (BMX) ahogy manapság emlegetik, az 1960-as évek végén fejlődött ki. Ez
akkoriban volt, amikor a moto-cross sportág hatalmas népszerűségnek örvendett az
Államokban. Néhány fiatal, aki szeretett volna részt venni a moto-cross versenyeken, de nem
érték el a minimális korhatárt a motorkerékpár versenyzéshez, és/vagy nem volt elegendő
pénzük, hogy megvásárolják a szükséges méreg drága motorkerékpárokat, úgy döntöttek, hogy
valamilyen módon helyettesítik a moto-cross sportágat.
BMX kerékpárokon kezdtek versenyezni - beöltözve a moto-cross sportágban használatos
ruházatokba - az általuk épített moto-cross pályához hasonlító helyszíneken, azzal a céllal, hogy
utánozzák a sportágat amennyire csak lehetséges.
Ahogy múlt az idő ezek a BMX rendezvények egyre népszerűbbek lettek minden helyszínen, de
különösen Kaliforniában. Az 1970-es évek elején a BMX mint különálló sportág kezdett
megerősödni és hivatalosan is megkezdődtek a BMX versenyek szervezései.
Ez alatt a tíz éves időszak alatt a BMX sportágat bevezették más országokban is, közöttük
Európában, 1978-ban.
1981 áprilisában megalakult az IBMXF, mint a sportág nemzetközi szervezete, azzal a céllal,
hogy hivatalosan képviselje a BMX sportágat.
Az első világbajnokságot 1982-ben rendezték. Az évek során, a kerékpáros sportágakon belül a
BMX egyre inkább megjelent, mint egy önálló sportág. Akkoriban is már látni lehetett, hogy a
BMX egy láncszeme a kerékpáros sportágaknak, és egyre jobban hasonlított a kerékpáros
sportágakhoz, mint moto-cross sportághoz.
Talán ez lehetett az igazi oka annak, hogy a BMX teljesen beilleszkedett a kerékpáros
sportágakba, és ennek következtében a Nemzetközi Kerékpáros Szövetségbe.

Készítette:
Borbély Ferenc
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II.
BMX JELENLEGI HELYZETE
NEMZETKÖZI SZÖVETSÉGEN BELÜL

A

NEMZETI,

VALAMINT

A

Statisztikák:
BMX országok, BMX versenyzői igazolványok, BMX klubok, BMX pályák
a. Nemzetközi viszonyok:
Hetven UCI által elismert országban működnek BMX sportággal foglalkozó szervezetek
különböző formákban.
UCI nemzeti szövetségein keresztül regisztrált BMX versenyzői engedéllyel rendelkező
sportolók száma 80. 000. Ebből a férfiak és nők százalékos aránya kb. 75-25%, de legalább 6535%.
UCI nemzeti szövetségein keresztül nyilvántartott klubok száma kb. 2. 500.
UCI által nyilvántartott BMX pályák száma nemzetközi viszonylatban kb. 2. 000.
Versenyzői igazolvánnyal rendelkező fiatalok száma megközelítőleg: 51. 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.
b. Hazai viszonyok:
MKSZ által elismert BMX sportággal foglalkozó klubok száma 6.
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 6.
BMX szakág által elismert BMX pályák száma Magyarországon 6.
Versenyzői igazolvánnyal rendelkező fiatalok száma:

Készítette:
Borbély Ferenc

1996
1997
1998
1999
2000
2001

5

91
87
63
65
61
62

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség négy éves sportág fejlesztési terve (2003-2007)

1.

Általános és technikai szerkezeti felépítés
- Az MKSZ elnöksége – egy elnökből, három alelnökből, (hagyományos kerékpár,
mountain bike, BMX) valamint öt elnökségi tagból áll. Az elnökségi tagok a szakágak
által megbízott személyek, akik főleg szakmai kérdésekben segítik az elnökség munkáját.
- A szakágak önálló elnökséggel és önálló költségvetéssel rendelkeznek. Mind a szakmai
kérdésekben, mind, pedig az MKSZ közvetítésével kapott támogatások felosztásáról
hívatottak dönteni.
- 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.

2.

Hazai versenyszerkezet
- A hazai bajnokságok száma 8-10 futam, négy-öt lehetséges helyszínen.

Készítette:
Borbély Ferenc
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- 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.
- 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.
3.

Nemzetközi osztály felépítés
- Kétszintű verseny szerkezet:

bajnokság
challenge

elite és juniorok számára
a többi osztály számára

- Kétfajta versenykerékpár:

20”
24”

hagyományos BMX
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.
4.

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).

Készítette:
Borbély Ferenc
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- 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.
5.

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.

6.

Szabályzatok, tanfolyamok, hivatalos személyzet
- 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)

7.

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.

8.

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.

Készítette:
Borbély Ferenc
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9.

Kialakult szemlélet a BMX sportról

Nemcsak a külső szemlélők elképzelése helytelen a sportágról, de sajnos a kerékpársportban
tevékenykedő embereknek is a fiatalság jut eszébe erről a fajta kerékpárról (kicsi a kerékpár,
nagyon sok verseny osztály).
Azonban világszerte elismerik, hogy a BMX egyre jobban tért hódít, hogy sok versenyzői
tapasztalattal rendelkező sportolót ad a kerékpársport más ágaiba, akik ott egészen kiváló
eredményeket érnek el.

Készítette:
Borbély Ferenc
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III.

FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA 2007-ES ÉVRE, RÉSZLETESEN

1.

A BMX sportág teljes elismerése hazai és nemzetközi viszonylatban
- BMX sportág teljes beépülése az Olimpiai Játékokba.
- BMX sportág teljes elismerése a hazai sportágak között és a média minden területén.
- BMX versenyprogram teljes beépülése az MKSZ verseny és utánpótlás fejlesztési tervébe. BMX
alkotórésze az MKSZ verseny és utánpótlás fejlesztési tervének.
- BMX teljes elismerése, mint felsőszintű sport. (jóllehet a BMX ezzel egy időben, mint egy tehetséges
utánpótlás nevelő sportág lehet a többi kerékpáros ág számára).
- Legjobb BMX versenyzők technikai tudásának teljes elismerése a kerékpáros sportágon belül.
- Felnőtt BMX versenyzők sportteljesítményének teljes elismerése a kerékpáros sportágak között.
- Felnőtt BMX versenyzők sportteljesítményének teljes elismerése a médiában.

2.

Munka és gazdasági felépítés megvalósulása
- BMX szakmai bizottság létrehozása, egy tanácsadói testület megalakítása, különleges
feladatok elvégzésére személyek kinevezése.(már megvalósult: 1991-től)
- BMX szakmai bizottságának ajánlásai és döntései minden tárgypontban. Végső
jóváhagyást minden tárgyban a BMX elnöksége hozhat. (már megvalósult: 1993-tól)
- Technikai csoport létrehozása a szabályok fejlesztésére, technikai témákban. Verseny
helyszínek megtekintése, ajánlás a verseny rendezésének odaítélése miatt. Végső
jóváhagyást minden tárgyban a BMX elnöksége hozhat. (már megvalósult: 1993-tól)
- Jelentős anyagi ráfordítás biztosítása a sport legfőbb irányító szerve, illetve a Magyar
Kerékpársportok Szövetségének marketing bizottsága által, a BMX éves
versenyprogramjának megvalósítására. (2004-től)
- Fő foglakozású alkalmazott a BMX feladatok intézésére az MKSZ irodában. (2004-től)
- Kinevezett vezető bírók minden a hazai naptárban szereplő országos vagy nemzetközi
színtű eseményre. (már megvalósult: 1993-tól)
- Teljes értékű BMX beilleszkedés a nemzeti szövetségbe. (már megvalósult: 1999-től)

3.

Hazai versenyfelépítés, versenyszerkezet megvalósítása, 2003-2004
- Jelentős számú BMX verseny a nemzeti kerékpáros versenynaptárban (min. 10-15)
- Verseny típusok: országos egyéni bajnokság, országos csapatbajnokság, Magyar Kupa a
lányok és cruiser osztály számára. (már megvalósult: 1993-tól)

Készítette:
Borbély Ferenc
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- A felnőtt országos bajnokság és az utánpótlás országos bajnokság elkülönítése / más
helyszín és időpont /. (megvalósítás: 2003)
- A felnőtt országos bajnokság státuszának elismerése, mint a legtekintélyesebb BMX
esemény Magyarországon. (megvalósítás: 2003)
- Szorosabb együttműködés a kerékpársport más ágaival, ami azt jelenti, hogy közös
eseményeket kell szervezni, különös figyelemmel a mountain bike és a pálya kerékpár
ágakra. (megvalósítás: 2003)
- Az országos felnőtt BMX bajnokság nyitottá tétele a mountain bike kerékpárral
rendelkező sportolók számára. (megvalósítás: 2003)
- Az országos felnőtt és utánpótlás BMX bajnokságok nyitottá tétele a külföldi BMX és
mountain bike versenyzők számára. (megvalósítás: 2003)
- Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a versenyszervezőkre, különös tekintettel a
verseny anyagi kiadásaira. (megvalósítás: 2004)
- BMX országos ranglista kialakítása, annak teljes elismerése a felnőtt férfi és női
versenyzők számára. (megvalósítás: 2003)
Megjegyzés: Ranglista pontokat adó versenyek: VB., EB., VK., EK., UCI versenynaptárban szereplő nemzetközi,
felnőtt országos bajnokság.

4.

Hazai versenyfelépítés, versenyszerkezet megvalósítása, 2005-2006-re
- Teljes nemzeti szövetségi támogatás a BMX versenyrendezők számára. (MKSZ
marketing bizottságán keresztül)
- Jelentős számú nézőközönség növekedést a felnőtt és utánpótlás bajnokságokon:
legalább 30%, ami azt jelenti, hogy a nézőközönséget a BMX sportágon kívüli
személyekből kell szerezni.
- Szervezők bevételeinek növelése, melyek lehetnek: nevezési díjak, camping díjak,
vendéglátói kereskedelemből származó bevételek, parkoló díjak, elfogadható anyagi
jövedelem a nézői belépő díjakból, szponzori támogatások.
- Jelentős anyagi támogatás a nemzetközi versenyeken rajthoz álló felnőtt és utánpótlás
korú sportolók részére, melyet a klubok vagy a nemzeti szövetségek biztosítanak,
- Nemzeti szövetségek anyagi támogatása a VB-én, VK-n, EB-n, EK-n indulni
szándékozó versenyzők számára.
- Legalább egy nemzetközi színtű BMX pálya megépítése, mely a junior és elite
versenyzők teljesítményével van összhangban, (természetesen nemzetközi színtű
teljesítmény vehető figyelembe) és látványos, magas színtű sportolói felkészültséget
igényel.
- Világos és egyértelmű a nézők és a média számára is felismerhető osztály szerkezet.
(maximum: három osztály)
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- Világos és nem félreértelmezhető pontozási rendszer az országos egyéni és
csapatversenyeken.
- Egyértelmű és egységes versenykiírás, program, mely a média és a néző számára is
világos és kiismerhető.
- Minden hazai BMX eseményen használatos magas színtű, állandó számítógépes
program, a programhoz szükséges felszereléssel (laptop).
- Minden hazai BMX eseményen használatos videó kamera rendszer a célvonalon.
- Minden hazai BMX eseményen használatos magas színtű, állandó startgép vezérlési
rendszer.
- Futambeosztás és eredményhirdető tábla használata az országos BMX bajnokságokon.
- Világos és egyértelmű válogatási elv a válogatott versenyzők meghatározására. (már
megvalósult: 2000-től)
- Teljes mértékű támogatottság, és irányelvek, programok meghatározása az MKSZ
marketing osztályától, különös tekintettel a magyar kerékpáros sportág hosszú távú
sportágfejlesztési programjára.
5.

Hazai versenyfelépítés, versenyszerkezet megvalósítása, 2006-2007-ra
- Különböző díjak és mezek az országos bajnokság összetett helyezettjeinek számára.
(már megvalósult: 1992-tól, illetve 1999-től)
- Minden versenybíró számára egységes ruházat, tekintet nélkül a sportágra. Ez azt
jelenti, hogy a kerékpáros sportág minden ágában egységes ruházatot viselnek a bírók.
- A világbajnokságon és challengen, valamint a kontinentális bajnokságokon kötelezően
használatos nemzeti mez.
- Az országos felnőtt és utánpótlás bajnokságokon, valamint az országos
csapatbajnokságon kötelezően használatos egyesületi, vagy klub mez. A mezzel színben,
tervezésben harmonizáló nadrág és védősisak, esetleg kesztyű viselése. (minimális
szponzori megjelenés engedélyezett)
- Előzetes helyszíni szemle jelentés a BMX hivatalnokától az országos bajnokság
helyszínéről a BMX elnökségének, illetve szakmai bizottságának.
-

6.

Kötelező versenybírói jelentés készítése az országos, illetve nemzetközi
versenyekről.

Hazai versenyfelépítés, versenyszerkezet megvalósítása 2007-ra
- Teljesen kifejlesztett szabálykönyv, mely, ha lehetséges összhangban van a BMX
sportágat befogadó többi sportág szabálykönyvével.
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- Az országos bajnokság, illetve a nemzetközi versenyek szervezéséhez szükséges
útmutató könyv, a szervezés menetének időszakos rendjével ellátva.
- Teljesen kifejlesztett oktatói program a versenybíró tanfolyamok számára.
- Legalább 20 fő magasan képzett versenybírói személyzet, mely megfelel az országos
bajnokság, illetve a nemzetközi szabályok előírásainak. (a bírókat két csoportba kell
sorolni: vezetőbírók, bírók)
- Tanfolyamok azon rendezők számára, akik UCI által elismert nemzetközi BMX
versenyeket szerveznek.
7.
Hazai, nemzetközi versenyekkel kapcsolatos információ áramlás megvalósítása
2003-2004-ra
- Sajtóközlemény kiadása a világbajnokságon, világkupán, Európa bajnokságon, Európa
kupán, felnőtt és utánpótlás ob. elért eredményekről, a BMX ranglista állásáról (kb. 10ig).
- A sajtóközlemények küldése az újságoknak, magazinoknak, minden más kerékpáros
ágnak, rádiónak, televíziónak.
- Teljesen kifejlesztett BMX oldalt az MKSZ honlapján, folyamatos és folytatólagos
információfrissítéssel, eredményekkel, ranglistaállással, klubok címeivel, BMX hírekkel.
- Friss kapcsolat azokkal a klubokkal, melyeknek önálló honlapjuk van az Interneten.
- Teljesen kidolgozott média útmutató könyv készítése a versenyzők adataival az
eredmények ismertetésével, híreket a ranglista állásáról és nemzetközi, illetve nemzeti
versenyprogram alakulásáról, stb.
- BMX hírlevél készítése és kiadása belső hírekkel, évente legalább négy alkalommal
(február, május, augusztus, december) minden klub, és a kerékpáros sportág más ágaival
foglalkozó szervezetek, továbbá az MKSZ, és a BMX szövetség elnöksége, valamint
minden fajta média számára.
-

Ha szükséges a BMX hírlevelet minden felnőtt férfi és női versenyző számára meg
kell küldeni.

8.
Hazai, nemzetközi versenyekkel kapcsolatos marketing elvek megvalósítása
2006-2007-ra
- A sportág marketing és népszerűsítési irányelveinek kidolgozásáért a főállású
alkalmazott, a BMX sportágban dolgozó személy (titkár), illetve az MKSZ marketing
bizottsága felel.
- Legfontosabb feladat támogatása, a BMX sportág televízióra kerülése, és annak magas
szintű közvetítése. A közvetítés csak a felnőtt bajnokságról történhet.
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IV.

A FELVÁZOLT TERVEK ÉS TÁRGYAK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETE

1.

Munka és gazdasági felépítés megvalósulása
- Szakmai bizottság felállítása, mely egy elnökből és a klubok képviselőiből áll, ha
szükséges más személyeket is be kell vonni a bizottság munkájába. (részben már
megoldott 1992-től)
- Egy szakember kinevezése, aki kapcsolatban van a BMX, illetve az MKSZ
elnökségével. (2003-tól)
- Három szakmai bizottsági ülés megtartása évente a következő év szabályváltozásaival
kapcsolatban, illetve a tárgyévi feladatok intézése miatt. (részben már megoldott 1992től)
- Éves BMX közgyűlés megtartása, azzal a céllal, hogy felajánlják a tagoknak, hogy
ötleteiket, elképzeléseiket elmondhassák a BMX és az MKSZ elnökségének. (részben
már megoldott 1993-tól)
- Technikai csoport létrehozása, mely egy elnökből és két tagból áll. A technikai csoport
feladata, hogy előkészítsen technikai tárgyú javaslatokat és egyéb javaslatokat a BMX
szakmai bizottsága, illetve a BMX elnöksége felé. Javaslatokat tegyen a versenyek
főbíráit illetően, helyszíni szemle alapján javaslatot tegyen a versenyek helyszínének
megválasztását illetően. A technikai csoport kinevezhet egy személyt, aki segédkezik,
illetve tanácsot ad a csoport számára. (2003-tól)
- A felnőtt országos bajnokság, mint a BMX legfontosabb eseménye, kivéve, ha
nemzetközi versenyt nem rendeznek. A felnőtt bajnokság kell, hogy bemutassa a
televíziónak a BMX sportágat, miközben természetesen teljes figyelmet kell fordítani az
utánpótlás osztályokra is. (2003-tól)
- Minimális pénzdíjazás a felnőtt egyéni férfi (1-8 hely, kb. 70. 000-80. 000-Ft) és női
versenyzők (1-3 hely, kb. 20. 000-Ft) részére, azzal a céllal, hogy megvalósítható legyen
bemutatni a felnőtt országos bajnokságot, mint az év legtekintélyesebb BMX eseményét
az országban. (2007-ig)
- Kijelölni egy megfigyelő személyt az MKSZ irodából, aki már előzőleg néhány
alkalommal, figyelemmel kísérte az országos bajnokság előkészületeit és a helyszín
alakulását. (2004-től)
- Kategóriaszerkezet váltás maximum két osztály a férfi és női csoportokban egyaránt.
(2007-ig)
- Teljesen kidolgozott csapatverseny a klubok számára az országos csapatbajnokságon.
A versenyeken észszerű csapat összeállítással, világos és egyértelmű pontozási
rendszerrel minden csapat számára. (részben már megoldott 2000-től)
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2.

BMX ranglista használata, érvényessége
- Pénzdíjazás bizonyos számú élversenyzőnek az összetett ranglistahelyezések után
(férfiak és nők) alapul véve az országos bajnokság összetett eredményeit, az európai
vagy világranglistán elfoglalt helyezéseit, közvetlenül a bajnokságok befejezése után.
(2004-től)
- A ranglista használata, mint válogatási eszköz a főbb nemzetközi bajnokságokra, azzal
a céllal, hogy támogathatóak legyenek a versenyzők, növelve ezzel a ranglista
fontosságát. (2004-től)

3.

Válogatási elvek
- A ranglista használata, mint válogatási eszköz az elite és junior versenyzők számára a
világbajnokság nevezéséhez. (2004-től)
- Anyagi támogatás az utánpótlás és a felnőtt csoportok számára, azzal a céllal, hogy
minél több nemzetközi eseményen vegyenek részt a saját klubjuk, nemzetük
képviseletében, aki mint egyesített csapatként küldi őket a nemzetközi versenyekre.
Nyilvánvalóan fontos az is, hogy a klubok több és több országos bajnoki és nemzetközi
versenyt szervezzenek. (2007-ig)

Válogatási elvek részletesen:

(megoldott 2000-től)

1/ Elite férfi válogatott:
- az országos bajnokság felnőtt osztályának első helyezettje,
- az elite EB. bajnokság sorozatában a legjobb magyar helyezett,
- a junior osztályból felkerülő legjobb magyar EB. helyezett, de min 25. helyezett.
További kerettag még:
- az elite EB. min. 45. helyezettje,
- világbajnokság középdöntőse,
A junior osztályból felkerülő sportoló, ha EB. ranglistán min. a 16. helyezett, vagy a
világbajnokságon középdöntős volt.
Junior férfi válogatott:
- az országos bajnokság legjobb ifjúsági helyezettje,
- a junior EB. legjobb helyezettje,
- a boys 16-ból felkerülő legjobb EB. vagy VB. helyezettje, de min. középdöntős.
További kerettag még:
- junior EB. min. 16. helyezettje,
- világbajnokság középdöntőse,
- boys 16-ból felkerülő valamely "A" kategóriás verseny legalább 5. helyezettje.
Elite női válogatott:
- elite EB. végeredményének legjobb helyezettje,
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- világbajnokság középdöntőse,
- a juniorból felkerülő, a junior EB. végeredmény min. 10. hely,
Junior női válogatott:
- junior EB. végeredmény legjobb helyezettje, de min. 10. hely
- világbajnokság középdöntőse,
- girls 16-ból felkerülő EB. vagy VB. középdöntős,
Utánpótlás válogatott keret:
Fiúk:
- EB. vagy VB. középdöntősei,
- "A" kategóriás nemzetközi versenyek legalább 5. helyezettjei,
- csapat EB. első harmadában végzett sportolók.
Lányok:
- EB. vagy VB. döntősei,
- "A" kategóriás nemzetközi versenyek legalább harmadik helyezettjei,
- csapat EB. első harmadában végzett sportolók.
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.
4.

Összetett helyezésért járó díjazások
- Országos bajnoki mez és érem a főbb hazai bajnokságokon az alábbiak szerint:
- Magyarország színeit jelképező bajnoki mez a felnőtt férfi és női bajnok számára,
érmek vagy serlegek a bajnokság első öt helyezettje számára. (részben már megoldott
1990-től)
- Országos Csapatbajnoki cím az összetett csapatbajnokság győztesének, érmek vagy
serlegek a bajnokság első öt csapata számára. (megoldott 1990-től)
- Kék színű országos bajnoki mez az utánpótlás osztály bajnokai számára, érmek,
serlegek a bajnokság első három helyezettje számára (más alakú érem vagy serleg, mint a
felnőtt bajnokságban). (2004-től)
- Zöld színű országos bajnoki mez a Magyar Kupa első helyezettjei számára, érmek vagy
serlegek a kupa első három helyezettje számára (más alakú érem vagy serleg, mint a
felnőtt és az utánpótlás bajnokságban). (2004-től)
- Vándordíj és azzal harmonizáló serleg vagy érem a BMX év férfi és női sportolója
számára. (megoldott 1990-től)
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5.

Ranglista helyezések elismerése
-

6.

A ranglistavezetők számára, (felnőtt férfi és nő) ranglista vezetői mez férfi/női.
Extra anyagi támogatás. Különleges helyzet a ranglistán elfoglalt helyért a többi
kerékpáros ágban. (mountain bike vagy pálya) (2004-től)

Versenyekkel kapcsolatos egyéb irányelvek megvalósításának menete
- Hivatalos MKSZ zászló vagy lobogó kihelyezése minden BMX versenyen. (2003-tól)
- Hivatalos versenybírói ruházat - mely minden kerékpáros ágban egységes – a
kinevezett bíráknak és hivatalnokoknak. (2003-tól)
- Egyesületi vagy klub mez kötelező viselete minimális szponzori megjelenéssel az
országos bajnokság futamain. (2004-től)
- Folyamatosan tökéletesített és naprakész számítógépes versenylebonyolító program. A
számítógépes programot használni kell országos bajnokság folyamán. Nemzetközi
versenyek lebonyolítására alkalmas számítógépes program. (UCI irodától) (részben
megoldott 2000-től)
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- BMX szabálykönyv, nemzetközi versenyek rendezésével kapcsolatos ajánlókönyv,
országos bajnokság szervezésével kapcsolatos útmutatókönyv. (részben megoldott
1993-tól)
- Más útmutatókönyvek, szervezési feladatokat tartalmazó könyvek és bemutató
anyagok kiadása. (2004-től) Folyamatosan tökélesített, naprakész iratokra és
szabályzatokra minden területen szükség van.
- Sajtóközlemények kiadása, BMX hírlevelek postázása közvetlenül minden
versenyzőnek, aki valamilyen Világ vagy Európai színtű eredményt ért el. (2003)
- BMX oldal a Magyar Kerékpársportok Szövetségének Internetes oldalán, melynek
fejlesztése folyamatos és naprakész. (2003-tól)
- BMX sajtókalauz felnőtt és élversenyzők, klubok, egyesületek adataival, eredményeivel.
- Jól felépített oktatási tanfolyam a bírók számára az országos bajnokság és a
nemzetközi szabályok tekintetében, évente októberben vagy novemberben. (2003-tól)
- Jól felépített oktatási tanfolyam az Európai vagy nemzetközi színtű versenyt rendezők
számára. A tanfolyam kötelező azon rendezők számára, akik UCI által elismert
nemzetközi versenyt rendeznek. (2003-tól)
- Jelentős támogatást, és főbb szerkezeti irányelvek kitűzését az MKSZ marketing
csoportjától, tekintettel a BMX sportág üzleti életére és előrelépésére. (2003-tól)
- Televíziós közvetítés a főbb nemzetközi, illetve az országos felnőtt bajnokság
eseményeiről, ha lehetséges bemutató jelleggel az utánpótlás versenyekről is.
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