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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

1/2005. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont:

2005. június 24.

Helyszín:

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

Jelen voltak:

Fáth Péter elnök, Pruzsinszky Tamás elnökségi tag,
Radasics Tibor elnökségi tag, Borbély Ferenc elnökségi
tag.
Meghívottként: Rozsenich Tamás Sopron

Távol maradt:

Gerő Péter elnökségi tag, Dietrich Tamás alelnök.

Napirendi pontok:

1. Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése
2. Beszámoló az eltelt időszakban végzett
tevékenységről,
3. Európa Bajnokság rendezésének megbeszélése,
4. 2005. évi versenynaptár,
5. Vegyes ügyek.

E. 1/2005/1. Elnökségi határozat (4 igen)
Az elnökségi emlékeztetőt Pruzsinszky Tamás hitelesíti.
Fáth Péter elnök köszöntötte a megjelenteket, megkérdezte, hogy a napirendi
pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, illetve javaslata.
Borbély Ferenc elmondta, hogy jóllehet a 2005. évi támogatást még nem kapta meg a
szövetség, de kevesebb összeggel egy tervezet készült az elnökségi ülésre.
Kérte az elnökséget, hogy vegye fel a napirendi pontok közé, illetve tárgyalja meg a 2005. évi
költségvetést.
E. 1/2005/2. Elnökségi határozat (4igen)
Az elnökség a 2005. évi költségvetés tervezet megtárgyalását, illetve annak előkészítését a
közgyűlés felé támogatta. A napirendi pontok közé felvéve.

1. számú napirendi pont:

Az előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése.

E. /2005/3. Elnökségi határozat (4 igen)
A 2004. november 17-én készült elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel javaslat nincs.
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2. számú napirendi pont:

Beszámoló az eltelt időszakban végzett tevékenységről.

Borbély Ferenc beszámolt az országos bajnokság idáig lezajlott futamain történt
eseményekről. Kovács Attila Lőrinc 2000 SE versenyzőjének helytelenül lett kiadva a
versenyzői igazolványa. A versenyzői listát minden egyesületi vezető megkapta ellenőrzés
céljából, de senki nem jelzett vissza. A versenyző idáig elért eredményét törölni kell és egy új
versenyzői igazolványt kell kiállítani.
Ugyancsak a verseny lebonyolítással kapcsolatos, hogy az idáig használt program már nem
megfelelő gyakran adódik hiba a verseny közben. Szükséges egy új programot készíteni.
Az Európa Bajnokság mellett zajló utánpótlás versenyeken Rozsenich Gábor nagyon jó
eredményeket ért el. Ezen eredmények biztatóak lehetnek a svájci eb-re.
Az Országos Bajnokság 2005-ben 8 fordulóból áll. Ugyan a veszprémi pálya ügye évek óta
kérdésesé teszi az ob. futamok számát, a budapesti pálya megépülésével és bekapcsolódásával
a hazai versenysorozat megoldódni látszik.
E 1/2005/4 Elnökségi határozat (4 igen)
Az elnökség az eltelt időszakban végzett tevékenységről szóló beszámolót elfogadta. Kovács
Attila Lőrinc 2000 SE versenyzőjének ifjúsági csoportban elért eredményét törölte.

3. számú napirendi pont:

Európa Bajnokság rendezésének megbeszélése

Soproni Klub képviseletében Pruzsinszky Tamás elmondta, hogy az Európai
Szövetség megküldte az eb. rendezéséhez szükséges szerződést. A szerződést július első
hetéig aláírva vissza kell küldeni.
Radasics Tibor a szövetség teljes körű támogatását kérte az eb. rendezését illetően.
Fáth Péter elnök megkérdezte, hogy milyen szponzori bevételekkel rendelkezik a klub, illetve
léteznek-e pénzügyi garanciák?
Radasics Tibor elmondta, hogy több lehetséges támogatóval is tárgyalnak, azonban konkrét
ígéret nincs.
Fáth Péter javasolja, hogy a lehetséges támogatóktól szándéknyilatkozatot kell beszerezni.
Egy ilyen szintű rendezvény lebonyolítása nagy fellelőséggel jár.
Borbély Ferenc elmondta, hogy az Európai Bizottságtól megtekintették a pálya állapotát.
Több korrekcióra is felhívták a szövetség figyelmét.
Fáth Péter elmondta, hogy több lehetséges támogató megkeresésében is segítséget tud
nyújtani.
Továbbiakban felmerült, hogy a szerződést egyáltalán kiírhatja alá. Az elnökség véleménye
szerint csak a Magyar Kerékpár Sportok elnöke, illetve elnöksége.
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Fáth Péter javasolja, hogy a BMX szövetség elnöksége támogassa az eb. rendezését, azonban
a pénzügyi garanciák szükségesek. A rendező klub mihamarabb szerezze be a szükséges
nyilatkozatokat.
E 1/2005/5. Elnökségi határozat (4 igen)
A szövetség elnöksége abban az esetben támogatja az eb. megrendezését, ha a rendező
soproni klub, írásos szponzori szándéknyilatkozatokat szerez be július első hetéig. Ezek
birtokában a szerződést aláírásra továbbítja a Magyar Kerékpársportok elnökségéhez.

4. számú napirendi pont

2005. évi versenynaptár

Borbély Ferenc elmondta, hogy a 2005. évi versenynaptárban változás történt. A
veszprémi klub a pálya nem léte miatt visszamondta az ob. rendezésének lehetőségét.
2005-ben nyolc bajnoki futamból a legjobb hat fordulót lehet tekintetbe venni.
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

törölve

E 1/2005/6. Elnökségi határozat (4 igen)
Az elnökség a 2005. évi versenynaptárban történt változást elfogadta. Ob. értékelésénél a
nyolc futamból elért legjobb hat futamot kell az összesítésnél figyelembe venni.

5. számú napirendi pont

Vegyes ügyek

Felmerült ismételten a csapatbajnokság új lebonyolításának lehetősége. Radasics Tibor által a
2004. novemberi elnökségi ülésre beterjesztett javaslatot az elnökség támogatja. Felkéri
Radasics Tibort, hogy a részletesen kidolgozott tervet jutassa le a kluboknak.
Szakosztályvezetők javaslata alapján az elnökség a következő elnökségi ülésen újra tárgyalja
a csapatbajnoksággal kapcsolatos lebonyolítási rendszert.
E 1/2005/7 Elnökségi határozat (4 igen)
A csapatbajnokság új lebonyolítási rendszerének szabályait a kluboknak jóváhagyás végett
meg kell küldeni.
Radasics Tibor hivatkozva az előző elnökségi ülésen elhangzottakra, az év sportolója
választást illetően, javasolta, hogy az elnökség módosítsa a szabálykönyvben
meghatározottakat.
Véleménye szerint az év sportolója címet csak elite és junior versenyzőknek lehet oda ítélni.
Borbély Ferenc elmondta, hogy a cím odaítélésénél mindig objektív szempontokat vettek
figyelembe idáig. Véleménye szerint nem célszerű olyan szabályt hozni, melynél nem lehet
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objektív okokat figyelembe venni. Amúgy is sajnálatos módon nagyon kevés az elite és junior
szintű versenyző. Mi történik akkor, ha az adott évben valamilyen oknál fogva nincs ilyen
szintű versenyzője a szövetségnek. Nem lesz év sportolója?
Megjegyzés: részlet a szabálykönyv idevonatkozó részéből:

6. 7. Az Év sportolója cím odaítélésének feltételei:
Az év sportolója lehet az a BMX Cross versenyző, aki az adott naptári évet tekintetbe véve, női sportoló esetén a
15., férfi sportoló esetén a 17. életévét betöltötte, illetve az adott év folyamán betölti.
Továbbá:
- hazai és nemzetközi eredményei megfelelőek,
- sportszerű életmódot folytat,
- a tárgyévben fegyelmi vétséget nem követett el.

E 1/2005/8 Elnökségi határozat (3 nem) Borbély Ferenc, Fáth Péter, Pruzsinszky Tamás,
(1 igen) Radasics Tibor
Az elnökség az év sportolója kritériumok megváltoztatását elutasította.

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

Következő elnökségi ülés időpontja: 2005. október

Budapest, 2004 június 24.

Lejegyezte:
Borbély Ferenc

Budapest, 20005. június 24.

Hitelesítette:
Pruszinszky Tamás
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