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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI
PROGRAMJÁHOZ
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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

Veszprém, 2005. április 18. készítette: Borbély Ferenc

I. Olimpiai célkitűzések:

A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken férfi szakágban 2-4 fő, női
szakágban 1-2 fő indulását tervezi. Mivel a versenyzői létszám nem túl magas (32, 16), s a sportág
először mutatkozik be az olimpián túlzott elvárásaink, nem lehetnek a versenyzőket illetően.

a. aranyérmek száma,
b. érmek száma,
c. pontok száma 1-2 olimpiai pont megszerezhető,
d. kvalifikált versenyzők száma

1-2 férfi, 1 női

II. Olimpiai keret kialakításának követelményei, válogatási elvek.

Az Olimpiára való kijutást a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség 2005. márciusában hozta
nyilvánosságra, ezek szerint kontinentális bajnokságon, világbajnokságon és a világkupán elért
eredmények után lehet kvalifikációs pontokat szerezni (melléklet). A szövetség válogatási elveit a
szövetség szabálykönyve tartalmazza az alábbiak szerint:

Kivonat:

6. 8. Válogatott kerettagság feltételei.
A felnőtt válogatott keret tagjai lehetnek a következő eredményeket teljesítő sportolók:

1/ Elite férfi válogatott:
- az országod bajnokság felnőtt kategóriájának első helyezettje,
- az elite E.B. bajnokság sorozatában a legjobb magyar helyezett,
- a junior kategóriából felkerülő legjobb magyar E.B. helyezett, de min 25. helyezett.

További kerettag még:

- az elite E.B. min. 45. helyezettje,
- világbajnokság középdöntőse,
a junior kategóriából felkerülő sportoló, ha E.B. ranglistán min. a 16. helyezett, vagy a világbajnokságon középdöntős volt.
Junior férfi válogatott:

- az országos bajnokság legjobb Ifjúsági helyezettje,
- a junior E.B. jobb helyezettje,
- a boys 16-ból felkerülő legjobb E.B. vagy V.B. helyezettje, de min. középdöntős.

További kerettag még:
- junior E.B. min. 16. helyezettje,
- világbajnokság középdöntőse,
- boys 16-ból felkerülő valamely "A" kategóriás verseny legalább 5. helyezettje.

Elite női válogatott:

- elite E.B. végeredményének jobb helyezettje,
- világbajnokság középdöntőse,
- a juniorból felkerülő, a junior E.B. végeredmény min. 10. hely.,

Junior női válogatott:
- junior E.B. végeredmény jobb helyezettje, de min. 10. hely
- világbajnokság középdöntőse,
- girls 16-ból felkerülő E.B. vagy V.B. középdöntős,
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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

Veszprém, 2005. április 18. készítette: Borbély Ferenc

Utánpótlás válogatott keret:

Fiúk:
- E.B. vagy V.B. középdöntősei,
- "A" kategóriás nemzetközi versenyek legalább 5. helyezettjei,
- csapat e.b. első harmadában végzett sportolók.

Lányok:
- E.B. vagy V.B. döntősei,
- "A" kategóriás nemzetközi versenyek legalább harmadik helyezettjei,
- csapat e.b. 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.

Fontos: Az "A" kategóriás nemzetközi versenyeken a válogatottság szintjéhez szükséges eredményt elért sportoló
teljesítményéről a szakosztályvezető a versenyt követő 30 napon belül írásban tegyen jelentést a Szövetség felé, ellenkező
esetben a Szövetség nem tudja jelölni a sportolót a válogatott keretbe.

A Magyar BMX Cross-Triál Szövetség elnöksége a válogatott kerettagság feltételeitől indokolt esetben eltekinthet.

III. Évenkénti célversenyek és tervezett eredmények:

A BMX szakágban két versenyszámban rendeznek megmérettetést. Az Olimpiai kijutást 2006-tól
induló versenyeken elért eredmények határozzák meg. Ezek szerint a kontinentális bajnokságok,
világkupa, illetve az Olimpia előtti vb.-én elért helyezés.

a. A 2006-os kontinentális eseményeket még nem jelölte ki az Európai Kerékpáros
Szövetség. Az azonban biztosnak tűnik, hogy 10 futamból álló sorozat verseny lesz,

b. A világ kupa futamokat legalább két kontinensen és 2, illetve 4 alaklommal rendezik,
c. Világbajnokság 2008-ban Kanadában lesz, melyen a többi versenyen elért eredménytől

függetlenül lehet kijutást szerezni.

A célversenyek pontos időpontjait csak a későbbiekben tudjuk meg adni, de az alábbi célversenyek
minimálisan szükségesek:

2006 2007 2008

Eb. 10 futam Eb. 10 futam Eb 10 futam
Vk. 2-4 futam Vk. 2-4 futam Vk. 2-4 futam

Vb. 1 futam Vb. Ifutam

IV. Kvalifikációs stratégia

A férfi elite mezőnyben a múlt évek során szerzett eredményeket tekintetbe véve 1-2 versenyzőnek
lehetősége adódhat, hogy megszerezze a kijutás lehetőségét. A női mezőnyben Hódi Anikó révén
biztosnak látszó kijutási esélyeink lehetnek.

A UCI által közzé tett kvalifikációs szempontok szerint első helyen a Vb., második helyen a
világkupa, harmadik helyen az Eb. szerepel, az alábbiak szerint:
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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

Veszprém, 2005. április 18. készítette: Borbély Ferenc

Ponttáblázat:
Helyezés 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kategória
Világbajnokságok

Élsportolók - Döntők 24 22 20 18 16 14 12 10
Élsportolók - Elődöntők 8 6 4 2
Ifjúsági – Döntők 16 15 14 13 12 11 10 9
Ifjúsági – Elődöntők 6 4 3 1

2. Kategória
BMX Supercross Világbajnokság

Élsportoló és Ifjúsági – Döntők (csak férfiak) 16 15 14 13 12 11 10 9

Élsportoló és Ifjúsági – Elődöntők (csak férfiak) 6 4 3 1

3. Kategória
Kontinentális futamok

Élsportoló – Döntők 12 11 10 9 8 7 6 5
Élsportoló – Elődöntők 4 3 2 1
Ifjúsági – Döntők 8 7 6 5 4 3 2 1

V. Az olimpiai keretek foglalkoztatásának szakmai, szervezési feladatai

A felkészülés alapvetően a klubokban folyik, különös tekintettel arra, hogy a gyakorlati edzésekhez
csak a klubok rendelkeznek létesítménnyel.

A Veszprémi Spartacus Sportegyesületnél: Borbély Ferenc, Autóklub BMX SE Sopronnál: Nyikos
Tivadar, Hód-Kerékpáros Sc-nél: Kiss Pál irányítja. 1998-óta minden évben központi edzőtábort
rendez a szövetség, melynek helyszíne a versenypályával rendelkező városok.
Egy alkalommal a szövetségnek lehetősége adódott a tatai edzőtábor igénybe vételére, mely
állóképesség javító, alapozó edzőtáborként funkcionált.
A központi edzőtáborok szervezésénél figyelembe kell venni a jövőt illetően az egyesületi edzők
szerepét.

A hatékony szakmai munka érdekében az egyesületi edzők számára a szövetség szakmai igazgatója
útmutatást kell, hogy adjon a válogatott versenyzők felkészülését illetően.

Természetesen lehetőség van külföldi edzőtáborok való részvételre is, melynek költségeit a szövetség
ez idáig nem tudta tervezni. A UCI székhelyén AIGLE 2004-ben megépült a világ egyik legjobb
BMX pályája. Minden évben edzési lehetőséget biztosítanak ezen a helyszínen a legjobb edzők
irányításával.
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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

Veszprém, 2005. április 18. készítette: Borbély Ferenc

VI. Sportegészségügyi ellátás

A szövetségnek nincs válogatott keret orvosa. A sportegészségügyi ellátást a jövőt illetően meg kell
oldani.

VII. Dopping elleni tevékenység

A Szövetség rendelkezik dopping szabályzattal, s a UCI útmutatása alapján állandóa napra készen
kezeli. Keret orvos hiányában azonban szükség van orvosi tanácsokra.

VIII. Sportdiplomáciai feladatok

A Szövetség életével kapcsolatos sportdiplomáciai feladatokat Borbély Ferenc főtitkár és Dietrich
Tamás alelnök látja el. Az évenként rendezett Európai, Világ kongresszusokon képviselik a sportág
érdekeit amennyiben a költségvetés ezt lehetővé teszi.

Jelen pillanatban a kerékpáros sportban Magyarországon Borbély Ferenc rendelkezik nemzetközi A
kategóriás versenybírói licencel. Továbbá az Európai BMX Szabályalkotó Bizottságának tagja.

IX. Eszköz igények

A sportág jelegéből adódóan speciális kerékpárra és védőfelszerelésekre van szükség.
Nélkülözhetetlen a speciális versenyzői ruházat is.

2006 2007 2008

kerékpárok 750.000-Ft kerékpárok 750.000-Ft kerékpárok 750.000-Ft
alkatrészek 450.000-Ft alkatrészek 450.000-Ft alkatrészek 450.000-Ft
ruházat 800.000-Ft ruházat 800.000-Ft ruházat 800.000-Ft
védőfelszerelés 400.000-Ft védőfelszerelés 400.000-Ft véd. felszer. 400.000-Ft

X. Létesítmény feltételek

Speciális BMX pálya építésére optimális lehetőség adódik, mivel a Veszprémi Önkormányzat
beruházásában jelentős összeget különítettek el egy nemzetközi szintű létesítmény megvalósítására.

A válogatott keret oktatásának, felkészítésének ideális bázisa lehet.

A tervek és a pénz, rendelkezésre áll, a Magyar Olimpiai Bizottság hathatós közben járásával még
ezen a tavaszon megépülhetne a létesítmény.
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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

Veszprém, 2005. április 18. készítette: Borbély Ferenc

XII. Felkészítésben résztvevő szakemberek

Szakmai igazgató: Az elnökség jelöli ki (Dietrich Tamás, Borbély Ferenc)

Koordinátor: Borbély Ferenc

Edzők: Borbély Ferenc, Nyikos Tivadar, Kiss Pál,

XIII. Olimpiai keret

Név Szül. idő Klub Edző

Prájczer Péter 1978.05.26. Autóklub BMX SE Sopron Nyikos Tivadar
Radasics Vilmos 1983.10.25. Autóklub BMX SE Sopron Nyikos Tivadar
Vincze Bálint 1989.04.18. Gencsapáti SE Gencsapáti Kovács Katalin
Hódi Anikó 1986.04.11. Hód-Kerékpár SE Kiss Pál
Deli Gábor 1982.07.28. Veszprémi Spartacus SE Borbély Ferenc

Kvalifikációra esélyesek:

Prájczer Péter 1978.05.26. Autóklub BMX SE Sopron Nyikos Tivadar
Radasics Vilmos 1983.10.25. Autóklub BMX SE Sopron Nyikos Tivadar
Hódi Anikó 1986.04.11. Hód-Kerékpár SE Kiss Pál

Pontszerzésre esélyesek:

Prájczer Péter 1978.05.26. Autóklub BMX SE Sopron Nyikos Tivadar
Radasics Vilmos 1983.10.25. Autóklub BMX SE Sopron Nyikos Tivadar
Hódi Anikó 1986.04.11. Hód-Kerékpár SE Kiss Pál
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