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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

4/2009. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ
Időpont:

2009. június 09. 14 30 óra

Helyszín:

Magyar Kerékpáros Szövetség (tárgyaló)
Budapest, Millenáris, Szabó József utca

Jelen voltak:

Dietrich Tamás elnök, Fulainé Grúber Judit elnökségi
tag, Radasics Tibor elnökségi tag, Borbély Ferenc
elnökségi tag, Plajszerné Horváth Judit elnökségi tag.

Meghívottként:

Rozsenich Tamás FB. elnök

Távol maradt:

Fáth Péter alelnök

Napirendi pontok:
1. Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése,
2. ÖTM támogatás elosztása,
3. Bay Béla ösztöndíj,
4. vegyes ügyek.
E. 4/2009/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Fulainé Grúber Judit hitelesíti.
1. számú napirendi pont:

Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése

Radasics Tibor megjegyezte, hogy a korábbi elnökségi ülés emlékeztetője hiányos. Nincs
utalás arra, hogy a főtitkár dolgozza ki az edzőkre vonatkozó szerződést.
Borbély Ferenc főtitkár válaszában elmondta, mivel a szerződésben érintett így a korábbi
elnökségi ülésen jelezte, hogy nem lenne korrekt, ha a főtitkár készítené el saját szerződését.
04. 09-én az elnökség nem döntött abban, hogy ki készítse el a szerződést.
Radasics Tibor utalást tett, hogy a szövetségi kapitány által tervezett edzőtábor helyszíne és
időpontja nincs az emlékeztetőben.
Borbély Ferenc elmondta, hogy az emlékeztető utolsó bekezdése tartalmazza a kifogásolt
programot.
Radasics Tibor elmondta, nem olvasta el.
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E. 4/2009/2. Elnökségi határozat
A 2009. április 09.-i elnökségi ülés emlékeztetője hiteles. Az elnökségnek ki kell jelölnie egy
személyt, aki az edzői szerződést elkészíti.
2. számú napirendi pont

Gerevich ösztöndíj 2009. II. félévi elosztása

Dietrich Tamás elmondta, hogy a második félévben az Ifjúsági Olimpiára való tekintettel a
junior versenyzőket kellene előtérbe helyezni.
E. 4/2009/3Elnökségi határozat
2009. II. félévi Gerevich ösztöndíj elosztását az elnökség az alábbiak szerint fogadta el:
Versenyzői:
Rozsenich Gábor
Igar Balázs
Babarczi Balázs

80.000-ft
60.000-ft
60.000-ft

Edzői:
Borbély Ferenc

100.000-ft

3. számú napirendi pont

Bay Béla ösztöndíj

Dietrich tamás elmondta, hogy a MOB által meghirdetett edzői ösztöndíjra Nyikos Tivadar,
Hódi Zoltán, Borbély Ferenc pályázott. Borbély Ferenc és Hódi Zoltán szakmai önéletrajzát,
és programját az elnökség megvizsgálta. Nyikos Tivadar nem küldött az elnökségi ülésre
anyagot.
Radasics Tibor elmondta, hogy tudomása szerint elkészült Nyikos Tivadar pályázata és küldi
a szövetségbe.
E. 4/2009/4Elnökségi határozat
Az elnökség a MOB sportágfejlesztési program edzői ösztöndíjra Nyikos Tivadar pályázatát
támogatta. Amennyiben Nyikos Tivadar pályázata a Bay Béla ösztöndíjat nem nyeri el, akkor
a következő időszakban Ő kapja a Gerevich ösztöndíj edzői keretét.
4. számú napirendi pont

Vegyes ügyek

Edzőképzés, külföldi edzőtábor.
Fulainé Grúber Judit szerint tisztázni kell, hogy valójában mi a szerepe az erőnléti edzőnek,
Nyikos Tivadarnak és a szövetségi kapitánynak, valamint a csapatvetőnek és a főtitkárnak.
Megkérdezte, hogy Nyikos Tivadar tulajdonképpen mit csinált az elmúlt időszakban a
szövetségi felkészülések során? Véleménye szerint csak a soproni klub érdekében
tevékenykedett.
Dietrich Tamás szerint a főtitkár és a szövetségi kapitány feladatai az SZMSZ-ben és az
alapszabályban is megtalálhatóak. A csapatvezető feladatait tisztázni kell. Edzői szerződés
megkötése elengedhetetlen.
Budapest, 2009. június 09.
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Szövetségi kapitányi, valamint csapatvezetői posztra Nyikos Tivadar nem alkalmas, nem
megfelelő a szervező képessége, nem utazik versenyekre, nem beszél nyelveket. Csapatvezető
szerepét évek óta Borbély Ferenc és Rozsenich Tamás látja el.
Borbély Ferenc elmondta, hogy sajnos a balatonfüredi edzőtábort nem lehet megtartani.
Augusztus elejére tervezett a válogatott keret számára tábort, melyen a nem válogatott keret
versenyzők is részt vehetnek, valamilyen térítés ellenében. Egyben kérte, hogy az elnökség
döntsön a MOB szakmai támogatás felosztásáról.
Fulainé Grúber Judit felajánlotta, hogy Hódmezővásárhelyen is lehet edzőtábort szervezni.
Plajszerné Horváth Judit szerint sokkal hatékonyabb a külföldi edzőtábor, különösen akkor,
ha más csapattal és edzőkkel együtt lehetne tartani.
E. 4/2009/5Elnökségi határozat
550.000-ft csapatvezetői utazási költsége
400.000-ft válogatott keret nevezési díj
450.000-ft válogatott edzőtábor
300.000-ft Világbajnokságon való részvételre
összesen 1.700.000-ft
E. 4/2009/6Elnökségi határozat
Tekintettel arra, hogy Vincze Bálint elite kategóriában indult, ugyan nem teljesítette a
szereződésben előírt feltételeket a nevezési díját (két helyszín) ki kell fizetni.
Világbajnokságon való részvétel:
Radasics Tibor javaslatára az elnökség három junior versenyzőt és egy kísérőt küld a VB.-re.
A NUPI-tól utólag előirányzott összeg és a szövetségi tartalék nem elegendő (500.000 +
300.000-ft) A további költségeket a versenyzők fedezik.
Költségek:
420.000
100.000
50.000
570.000

repülő jegy
szállás
autóbérlet
összesen

AVb.-én való részvételre az Ifjúsági Olimpia kvalifikációja miatt van szükség.
E. 4/2009/7Elnökségi határozat
A Világbajnokságra Rozsenich Gábor, Igar Balázs, Babarczi Balázs versenyző, Borbély
Ferenc csapatvezető utazik. Indulás 2009.07.19, hazaérkezés 2009.07.29.
Európa bajnoki sorozat
Rozsenich Tamás véleménye a válogatott keret szerepléséről, rossz a felkészülés, nem jól
szerepelnek a versenyzők, nem hozzák a megszokott eredményeket, nincs elegendő pénz. A
külföldi versenyeken a megjelenése a magyar csapatnak „siralmas”. Van ugyan csapatsátor,
de méreténél fogva, ha Borbély Ferenc, vagy Ő nem megy, akkor nincs alkalmas autó, aki
Budapest, 2009. június 09.
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elvigye. Ha már elvitték, akkor nincs a szövetségnek 100 eurója, hogy a sátorhelyet kifizesse.
Nincs a magyar csapatnak gyúrója.
A többi ország csapatsátra teljes, kielégíti az igényeket, a magyaroké csak sátor.
Borbély Ferenc véleménye szerint a rossz eredmények nem abból erednek, hogy a válogatott
keretnek nincs programja, s nincsenek edzőtáborok. A soproni klub az évek során kiváló
eredményeket produkált. Ezt a tendenciát nehéz követni manapság, hiszen a versenyzőknek
magasabb osztályokban kell bizonyítani. A probléma megoldását klubbon belül kell keresni.
A BMX sportág 2009-ben több pénzt kapott mint valaha, ugyan nem a Szövetség
rendelkezésére áll, versenyzők és edzők kapják ösztöndíj gyanánt ( éves szinten 3.600.000 +
Bay ).
Szponzori pénzek, támogatok nincsenek.
Dietrich Tamás szerint nagy előre lépés, hogy a csapatvezetők útiköltségét fizetni tudjuk. A
csapatsátor helypénzét be kell illeszteni a költségvetésbe.
E. 4/2009/8Elnökségi határozat
A csapatsátor költségét a Szövetség költségvetésében szerepeltetni kell a jövőben.
Műhelytámogatás, technikai feltételek
Borbély Ferenc elmondta, hogy a 2009. évi műhely támogatásokhoz szükséges igazolásokat a
Hódmezővásárhelyi klub kivételével minden egyesüket leadta. A Hódmezővásárhelyi klub
nem tudja beszerezni egyesületi vezetői váltás miatt a szükséges iratokat. Javasolta, hogy az
előirányzott 200.000-ft-ot a Gencsapáti klub kapja.
Borbély Ferenc megkérdezte, hogy a versenylebonyolító programmal kapcsolatban van-e
előre lépés. Tudomása szerint a program rossz és a Duna Kupa miatt készült. Mi lesz azokon
az Országos Bajnoki sorozatokon ahol nincs osztrák-magyar.
Radasics Tibor nem tudott részleteket mondani a programot illetően.
E. 4/2009/9Elnökségi határozat
Hódmezővásárhelynek előirányzott 200.000-ft 2009. évi műhelytámogatást a Gencsapáti
Sportegyesület kapja. A főtitkár írjon egy módosító levelet az érintett szerveknek.

Budapest, 2009. június 9.
Lejegyezte:
Plajszerné Horváth Judit

Budapest, 2009. június 09.

Hitelesítette:
Fulainé Grúber Judit
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