Magyar Kerékpáros Szövetség
BMX Cross szakág

EMLÉKEZTETŐ 2018/01

Helyszín: 8200 Veszprém, Völgyi kút étterem
Időpont: 2018.02.10. 11.30 óra
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív alapján
Napirendi pontok:
- 2017. évi szakmai beszámoló jóváhagyása,
- 2018. évi szakmai program elfogadása,
- 2018. évi vb. résztvevők jóváhagyása,
- vegyes ügyek,
2018/01/1. Határozat: emlékeztetőt Borbély Ferenc készíti, Somogyi Miklós hitelesíti.
Borbély Ferenc elmondta, hogy január végén kiküldött 2017. évi szakmai beszámolóban részletesen
megtalálható az elmúlt évre vonatkozó adatok. Főleg az utánpótlás korú versenyzők eredményei
kiválóak, de a felnőtt versenyzők is jól szerepeltek. Bujáki Bence a világkupa és Európa-Kupa
futamokon szerepelt, Szoboszlai Patrik Alpok-Adria és világbajnoki versenyen vett részt. 2018. évi
szakmai tervet korábban minden egyesületi vezető megkapta. Határidőig nem érkezett javaslat,
illetve módosítási kérelem. Vizer Barnabás a Magyar kerékpáros Szövetség főtitkára röviden
ismertette a Szövetség 2018. évi programját.
2018/01/2. Határozat, a jelenlévők a 2017. évi beszámolót, valamint a 2018. évi szakmai tervet
elfogadták.
BF. a részletesen kitért a 2018. évi szakmai tervben meghatározott versenyprogramra. Kiemelt
esemény a vb., mely Bakúban lesz és felnőtt, utánpótlás versenyzők vesznek majd részt az
eseményen. 2017. december 04-ig 5 fő jelentkezett és ennek megfelelően lett tervezve a vb.
költsége. 2018 év elején, illetve a mai napon 1-1 fő jelentkezett. A költségeket a továbbiakban úgy
kell alakítani, hogy a határidő után történt jelentkezők is részesülhessenek a támogatásból,
amennyiben erre lehetőség lesz. Mivel a tervezett összeg nem áll rendelkezésre, minden
résztvevőnek önállóan, előre kell finanszíroznia a kiutazás és a kint tartózkodás költségeit.
Résztvevők: Naszádos Saba, Borbély Ferenc Benedek, Vincze Gergely, Buday Ádám, challenge osztály,
Bujáki Bence elite (határidőig), Zsembery Boldizsár, Pichler Igor challenge osztály, 2018 február.
Kísérő, csapatvezető Borbély Ferenc, + 1 fő helyettes, később meghatározva.
2018/01/3. Határozat, a jelenlévők a vb.-vel kapcsolatos tájékoztatást tudomásul vették és a
résztvevő sportolókat, illetve kísérőket jóváhagyták.
BF. tájékoztatta a jelenlévő egyesületi képviselőket, hogy a szakági tanács munkájában nem minden
tag vett részt aktívan az elmúlt év során. 2018.01.01.-től egy fővel csökken a szagági tanács létszáma.

Szakágvezető, szövetségi kapitány: Borbély Ferenc
Szakági tanácstagok: Somogyi Miklós, Szoboszlai Károly, Zsembery Barnabás,
2018/01/4 Határozat, a jelenlévők a szakági tanács tagjait, a szakágvezető, szövetségi kapitány
személyét elfogadták.
Zsembery Barnabás tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a korábban a BMSK felé leadott törökbálinti
BMX pálya program a terület jogviszonyának meghiúsulása miatt nem kivitelezhető. 2017. év elején a
program módosult és jelenleg ennek a jóváhagyása folyamatban van. BMX Cross mobil rajtgép,
valamint időmérő egység szerepel az új tervek között.
Borbély Ferenc megkérdezte, hogy a program módosulásáról miért nem tudott a BMX Cross szakági
tanács. Zsembery Barnabás elmondta, hogy a módosításokat a Szövetség akkori főtitkárával
egyeztette.
2018/01/5 Határozat, Zsembery Barnabás (Törökbálint BMX SE) az MKSZ szakági tanácsának küldje
el a programmal kapcsolatos módosított anyagot, mely leadásra került a BMSK felé. Határidő:
2018.02.26.
Pichlerné, Szukíts Mária kérte, hogy a jövőben az utánpótlás kerettel kapcsolatos anyagokat a
szövetségi kapitány küldje le számára is, mert klubjától (Gysev Sopron BMX) nem kapott tájékoztatást
a vb.-vel kapcsolatban.
BF. elmondta, hogy minden levelezést és információt a BMX Cross sportágban tevékenykedő
sportegyesületi vezetők megkaptak. Egyesületen belüli információ hiányról a Szövetség nem tehet,
de ettől függetlenül a jövőben minden levelezést elküld.
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