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Magyar BMX Cross-Trial Szövetség 
 

 
2000/1 ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTET Ő 
 
 
Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetségének 2000. április 5.-én megtartott üléséről. 
 
Helyszín: Amerikai Kereskedelmi Kamara Budapest, V. ker. Deák Ferenc u. 10.  
 
Jelen voltak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottként: Jáger Ferenc, Hódi András, Fallenbüchel Imre, Fixl Miklós. 
 
Napirendi pontok:   
 
   1. beszámoló az eltelt időszakról, 
   2. 2000. évi költségvetés módosítás, 
   3. beszámoló az Európa Tanács ülésen történtekről, 
   4. 2001. évi válogatott-keret kritériumainak meghatározása, 
   5. 2000. évi országos bajnokság pontozási rendszere, 
   6. beszámoló a Csapat Európa Bajnokság előkészületeiről, 
   7. szabálykönyv módosítási javaslatok elfogadása, 
   8. 2000. évi versenynaptár elfogadása, 
   9. BMX 20" triál helyzete, 
   10. vegyes ügyek. 
 
E 1/2000/1 Elnökségi határozat ( 4 igen egyhangú )  
 
 Az elnökségi emlékeztetőt Radasics Tibor hitelesíti.  
 
1. Beszámoló az eltelt időszakról 
 
Borbély Ferenc elmondta, hogy a versenyzői igazolványok kiadása megtörtént. A mai napig 54 érvényes igazolványt adott 
ki a Szövetség. Az első országos bajnoki verseny előtt várhatóan még tíz fővel bővülhet a létszám. Továbbá elmondta, 
hogy a múlt évben ( november ) és ez évben ( február ) a szakosztályvezetők megbeszélést tartottak. A 2000. évtől 
érvényes új pontozási rendszer és több szabály változása miatt a szabálykönyv módosításra szorul. A szakosztályvezetők 
ezekben a szempontokban megállapodtak és javasolják elfogadását az elnökségnek.  
 
Fallenbüchel Imre megkérdezte, hogy miért ilyen kevés a versenyzői létszám.  
 
Radasics Tibor elmondta, hogy a létszám nagymértékben összefügg a versenypályák létesítésével. Azokon a helyszíneken 
ahol vannak BMX pályák megfelelő a versenyzői létszám.  
 
E 2/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú ) 
 
Az eltelt időszakról szóló beszámolót az elnökség elfogadta. 
 
2. 2000. évi költségvetés módosítása 
 
Az elnökség az alábbi költségvetési módosításokat hagyta jóvá: 
 
bevételek:       kiadások: 
 
licendíjak hazai 67.000-Ft törölve     dijkiosztó, serlegek 120.000-Ft-ról 150.000-Ft-ra 
ISM támogatás 1.500.000-Ft-ról 2.178.000-Ft-ra   utazás, gk. használat 160.000-Ft-ról 180.000-Ft-ra 
        szabadidős rend. tám. 100.000-Ft-ról 150.000-Ft-ra 
        sportdiplómácia + rep.jegy összevonva 240.000-Ft 
        reprezentáció 70.000-Ft-ról 100.000-Ft-ra 
        telefon 100.000-Ft-ról 150.000-Ft-ra 
        kiem.rend.+VB. hoz. 200.000-Ft-ról 500.000-Ft-ra 
        iródagép beszerzés 50.000-Ft-ról 170.000-Ft-ra 
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Részletes költségvetést az 1. számú melléklet tartalmazza. 
 
E 3/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú ) 
 
Az elnökség a költségvetést módosításokkal elfogadta. 
 
3. Beszámoló az Európa Tanács ülésen történtekről 
 
Dietrich Tamás elmondta, hogy 2000-től több szabály megváltozott. Néhány kategóriában fontos változások történtek. Az 
európai BMX országok tanácsának szerkezete 2000-től másképpen fog működni.  
 
E 4/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
Az elnökség az Európa Tanács ülésről szóló beszámolót elfogadta és megbízta a főtitkárt, hogy az ülés jegyzőkönyvét 
küldje meg a szakosztályoknak.  
 
4. 2001. évi válogatott keret kritériumainak meghatározása 
 
Radasics Tibor ismertette az elnökséggel a válogatott kerettagság feltételeit. Fáth Péter javasolta, hogy a szabály 
egészüljön ki az alábbi mondattal: "Az elnökség indokolt esetben jelen szabálytól eltérhet." 
 
E 5/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
Az elnökség a válogatott keret tagság kritériumait és Fáth Péter javaslatát jóváhagyta és megbízta a főtitkárt, hogy a 
feltételek kerüljenek be a szabálykönyvbe. 
 
5. 2000. évi országos bajnokság pontozási rendszere 
 
Hódi András röviden ismertette a pontozási rendszer lényegét. Elmondta, hogy a rendszer működéséhez szükség van egy 
számítógépegységre ( nyomtató, monitor, stb. )  
Dietrich Tamás bejelentette, hogy a korábban felajánlott számítógépet napokon belül átadja a szövetségnek.  
Fáth Péter elnök megkérdezte, hogy a versenyhelyszínekre való szállításért ki lesz a felelős. Javasolta, hogy - amennyiben a 
Szövetség anyagi keretei ezt lehetővé teszik - egy kisméretű, hordozható számítógépet kell e célra használni. 
 
E 6/200/1 Elnökségi határozat ( egyhangú ) 
 
Az elnökség a 2000. évi pontozási rendszert jóváhagyta. 
 
6. Beszámoló a 2000. évi Klub Csapatok Európa Bajnokságáról 
 
Jáger Ferenc és Hódi András tájékoztatta az elnökséget az előkészületekről. Bemutatták az esemény emblémáját.  
 
E 7/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
Az elnökség az EB. beszámolót elfogadta az alábbi feltételekkel: 
 
 - 2000. május 31-ig a pálya és környezetének 80%-os készültségi fokban kell lennie, 
 - az emblémán található szöveg magyar és angol nyelven is jelenjen meg, 
 - az embléma szín összeállításánál a magyar nemzeti színeket figyelembe kell venni, 
 - a rendező egyesület a marketing céggel kötendő szerződés tervezetét, jóváhagyás végett küldje meg az                                                   
     elnökségnek, 
 - 2000. április 30-ig a rendező klub készítsen egy részletes - határidőket és feladatokat tartalmazó - forgató- 
    könyvet és részletes költségvetést, 
  
E 8/200/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
A verseny szervezői rendszeresen tájékoztassák a főtitkárt, illetve az elnökséget.  
 
7. Szabálykönyv módosítási javaslatok jóváhagyása 
 
Borbély Ferenc részletesen ismertette a szabálykönyvvel összefüggő változtatásokat. Elmondta, hogy korábban ( két 
alkalommal ) a Szövetség szakmai bizottsága ( szakosztályvezetők, egyesületi elnökök ) tárgyalta a szabályváltozásokat. 
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A lány és cruiser kategória országos értékelésénél több javaslat is felmerült. 
 
Borbély Ferenc javasolta, hogy a februárban megállapított szabályt fogadja el az elnökség. ( minimális létszám 5 fő, a lány 
OB.-ét megelőzően kötelezően indulni kell a fiuk között, maximum 4 év különbség )  
 
E 9/000/1 Elnökségi határozat: Fáth Péter, Dietrich Tamás, Radasics Tibor ellene, Borbély Ferenc mellette,  
 
Borbély Ferenc javaslatát az elnökség nem támogatta 
 
Fáth Péter elnök javasolta, hogy az országos bajnoki forduló után a lány és cruiser kategória részére egységesen a kupa 
versenyt írjon ki a Szövetség. 
 
E 10/2000/1 Elnökségi határozat: Fáth Péter, Dietrich Tamás, Radasics Tibor, mellette, Borbély Ferenc ellene, 
 
Fáth Péter javaslatát a az elnökség az alábbiak szerint elfogadta: 
 
2000-ben a Szövetség a lány és a cruiser kategóriák részére országos bajnoki címet nem ad ki. Az utolsó országos bajnoki 
verseny után mindkét kategória számára korosztály megkülönböztetés nélküli kupafordulót rendez. A kategóriák számára a 
díjakat a Szövetség biztosítja az év végi díjkiosztó eseményen ( I. hely ). A rendező egyesület a kategóriák helyezettjeinek 
helyi díjazást ad. Lebonyolítás az O.B szabályai szerint ( egy forduló ). 
 
E 11/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
A szabálykönyv további módosításait az elnökség elfogadta.  
 
8. 2000. évi versenynaptár jóváhagyása 
 
E 12/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
Az elnökség a 2000. évi versenynaptárt jóváhagyta.  
 
9. BMX országos triál. bajnokság 
 
Borbély Ferenc elmondta, hogy a triál bajnokságért felelős személy ( Tóth Gergely ) megkereste a szövetséget, miszerint a 
2000-es évben nem lesz elegendő létszám az OB. megrendezéséhez. Kérte, hogy a  Szövetség elnöksége a 2000. évi triál 
OB. rendezését törölje.  
 
E 13/200/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
A Szövetség elnöksége 2000-ben a BMX 20"-os versenyzők számára országos bajnokságot nem rendez.  
 
E 14/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
A triál szakosztályok felé a főtitkár küldjön felszólító levelet a tagsági díj befizetését illetően.  
 
10. vegyes ügyek 
 
Jáger Ferenc és Hódi András a nem válogatott utánpótlás korú versenyzők számára több támogatást ( felkészülési 
versenyek és a fő EB. nevezési díja ) kért. 
 
Borbély Ferenc elmondta, hogy több elite és junior korú versenyző is szeretne részt venni az Európa bajnoki sorozaton. 
Kérte az elnökséget, hogy részvételükhöz járuljon hozzá a Szövetség.  
 
E 15/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
Az elnökség Jáger Ferenc és Hódi András javaslatát nem fogadta el.  
 
E 16/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú ) 
 
Az elnökség az EB. sorozaton ( elite, junior ), valamint EB.-én ( utánpótlás ) versenyzők támogatását az alábbiak szerint 
fogadta el: 
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 - elite, junior válogatott versenyzők esetében a Szövetség a részvevők számára abban az esetben fizeti ki a 
nevezési díjat ( maximum 4 helyszín, 8 forduló ), ha a versenyző minimum 3 helyszínen ( 6 forduló ) részt vesz.  
 
 - utánpótlás válogatott versenyzők esetén a Szövetség a résztvevők számára abban az esetben fizeti ki a nevezési 
díjat ( maximum 3 verseny, fő EB + 2 helyszín ), ha a versenyző minimum kettő az elite, junior EB.-vel rendezett 
nemzetközi versenyen részt vesz.  
 
 - nem válogatott elite, junior versenyzők esetében  a Szövetség abban az esetben fizeti ki a nevezési díj felét         ( 
maximum 2 helyszín, 4 forduló ), ha a versenyző minimum 3 EB. helyszínen részt vesz.  
 
 - nem válogatott utánpótlás versenyzők esetén ( 16 éves korig ) a Szövetség abban az esetben fizeti ki a nevezési 
díjat ( a fő EB-én ), ha a versenyző minimum három elite, junior eb-vel rendezett nemzetközi versenyen részt vesz.  
 
Fallenbüchel Imre bejelentette, hogy az októberben megrendezésre kerülő UCI kongresszuson az MKOSZ képviselője 
mellett a BMX Szövetség képviselője is részt vehet a rendezvényen. Az utazással kapcsolatos részletes megbeszélést 
későbbi időpontban kell tárgyalni. 
 
E 17/2000/1 Elnökségi határozat ( egyhangú )  
 
Az elnökség a Szövetség képviselőjét később jelöli ki.  
 
Borbély Ferenc bejelentette, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke ( Koczka Gabriella ) telefonon közölte, hogy lemond a 
szövetségben betöltendő pozíciójáról, valamint a Gencsapáti Klub elnöke ( Koczka Tibor ) is lemondott a klubban betöltött 
tisztségéről. 
 
E 18/2000/1 Elnökségi határozat 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke szándékát írásban közölje a szövetséggel. Ezzel párhuzamosan a főtitkár vegye fel a 
kapcsolatot az F.B. tagjaival és dolgozzák ki az ellenőrzési tervet.  
 
A Gencsapáti Klubban történt változás hivatalos ( írásos ) bejelentéséig a klubokat érintő anyagokat változatlanul a régi 
postacímre kell küldeni.  
 
 
Következő elnökségi ülés időpontja:  
2000. június 7. ( szerda )  
 
 
 
Készítette:         Hitelesítette: 
Borbély Ferenc         Radasics Tibor 
    


