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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

2/2004. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont:

2004. november 17.

Helyszín:

Amerikai Kereskedelmi Kamara
Budapest, V. ker. Deák Ferenc u. 10.

Jelen voltak:

Fáth Péter elnök, Dietrich Tamás alelnök, Pruzsinszky
Tamás elnökségi tag, Radasics Tibor elnökségi tag,
Borbély Ferenc elnökségi tag.
Meghívottként: Kádár Gyöngyi, Kiss Benjamin HódKerékpár SE, Babarczi Ferenc Lőrincz 2000 SE.

Távol maradt:

Gerő Péter elnökségi tag

Napirendi pontok:

1. Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése
2. Beszámoló az eltelt időszakban végzett
tevékenységről,
3. 2005. évi versenynaptár,
4. Év Sportolójának megválasztása,
5. EB., VB. Világ Kupa versenyeken elért eredmények,
6. Vegyes ügyek.

E. 2/2004/1. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökségi emlékeztetőt Fáth Péter hitelesíti.
Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelenteket, megkérdezte, hogy a napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, illetve javaslata.
E. 2/2004/2. Elnökségi határozat (5igen)
Az elnökségi ülés napirendi pontjaival kapcsolatban észrevétel, javaslat nem érkezett. Az
eredeti napirendi pontokat tárgyalta az elnökség.

1. számú napirendi pont:

Az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése.

E. 2/2004/3. Elnökségi határozat (5 igen)
A 2004. április 14-én készült elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel javaslat nincs.

2. számú napirendi pont:

Beszámoló az eltelt időszakban végzett tevékenységről.

Borbély Ferenc beszámolt a 2004. április 8-12 (Hódmezővásárhely) között rendezett
válogatott edzőtábor tapasztalatairól. A szövetség több sportolóra számított, talán a távolság
miatt nem vettek részt táboron. Köszönet illeti a helyi klubot a szervezésért.
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A szövetség jelentős összeget nyert az NCA által kibocsátott pályázaton, melynek
felhasználásáról Borbély Ferenc tájékoztatta az elnökséget. A rendelkezésre álló összeg a
szövetség működésének javítására szolgál. Lehetőség adódik megvásárolni a versenyprogram
lebonyolításához szükséges számítógépet és nyomtatot. Továbbá, a nyert összegből bérleti
díjra, telefon és egyéb költségekre is jut.
A jövőben a külföldi licencet váltó versenyzőknek a licenc kiváltásának időpontjában
egész évre érvényes biztosítási kártyával kell rendelkeznie. A biztosítás díja: 0-16 év 4000,
16-18 év között 8000, 18 év felett 10.000, kísérők 8000-Ft-ba kerül.
Radasics Tibor szerint nem megoldott a biztosítás érvényességének visszaigazolása.
Továbbá túl bonyolult a jelentkezések továbbítása.
Fáth Péter szerint a jelentkezési lapot több helyre is célszerű elküldeni.
Dietrich Tamás beszámolt a Magyar Kerékpársportok Szövetségének működéséről. Az
MKSZ elnöksége nem megfelelően dolgozik, mely kihatással van az összes szakági
szövetségre. 2005. január 9-én lesz a szövetség tisztújító közgyűlése. A jelenlegi elnökség
távozik. Az elnöki, illetve az alelnöki tisztségre a BMX szövetség jelöli Dietrich Tamást.
E 2/2004/4 Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség az eltelt időszakban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.

3. számú napirendi pont:

2005. évi versenynaptár

A Soproni klub 2006-ban Elite és Junior Európa bajnoki futamot szeretne rendezni.
Kéri a szövetség támogatását.
Az előző év tapasztalatait figyelembe véve az elnökség felhívta az OB.-ét rendező
klubok figyelmét, hogy 2005. május 28-29-ig nyilatkozniuk kell a verseny megrendezését
illetően.
1.
2.
3.
4.
5.

OB
OB
OB
OB
OB

1-2
3-4
3-4
5-6
7-8

Gencsapáti
Budapest
Sopron
Hódmezővásárhely
Veszprém

május 14-15
május 28-29
június 11-12
augusztus 13-14
augusztus 20-21

E 2/2004/5. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség a 2005. évi versenynaptárt elfogadta.
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4. számú napirendi pont

Év Sportolójának megválasztása

Az Év Sportolója választás során felmerült, hogy a jövőben valamilyen kritériumot
kell kidolgozni, mely megkönnyíti az elnökség munkáját.
Borbély Ferenc elmondta, hogy a szövetség szabálykönyvében az Év Sportolója cím
megválasztásához már korábban készült néhány szempont.
Radasics Tibor szerint erre a címre csak Elite, illetve Junior versenyzőket kellene
javasolni.
Borbély Ferenc szerint korábban nem volt probléma a cím odaítélését illetően.
Véleménye szerint nem szabad kategóriára korlátozni. Elő fordulhat olyan eredmény a többi
kategóriában, mely méltó lehet ennek címnek a figyelembe vételére.
E 2/2004/6. Elnökségi határozat (4 igen, 1 nem Borbély Ferenc)
Az Év Sportolója 2004-ben Hódi Anikó, és Radasics Vilmos.

5. számú napirendi pont

EB., VB. Világ Kupán, Európa Kupán elért eredmények

E. 2/2004/7. Elnökségi határozat (5 igen)
Az elnökség a kiemelt rendezvényen elért eredményekről szóló tájékoztatott elfogadta.

6. számú napirendi pont

Vegyes ügyek

Borbély Ferenc tájékoztatta az elnökséget az országos bajnokság végeredményéről. A
jelenlévő szakosztályvezetők jóváhagyták az országos bajnokság végeredményét.
Radasics Tibor egy új javaslatot terjesztett az elnökség elé. Véleménye szerint az
országos csapatbajnokság lebonyolítását gyorsabbá lehetne tenni.
E. 2/2004/8. Elnökségi határozat (5 igen)
A szövetség felkéri Radasics Tibort, hogy a csapatbajnokság új bonyolítási szabályát március
közepéig részletesen dolgozza ki.
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Kádár Gyöngyi szerint a külföldi licenhez kapcsolódó biztosítás komoly anyagi
megterhelést jelent a versenyzők számára. Néhány versenyző nem tud elutazni az EB. sorozat
versenyekre, de az éves biztosítást meg kell fizetnie.
Fáth Péter válaszában elmondta, hogy az MKSZ szabályait be kell tartani.

Továbbiakban Fáth Péter megköszönte a részvételt mindenkinek, és az elnökségi ülést
bezárta.

Következő elnökségi ülés időpontja: 2005. március

Budapest, 2004 november 17.

Lejegyezte:

Hitelesítette:

Borbély Ferenc

Fáth Péter
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