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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

5/2009. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont: 2009. október 28. 16 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: Babarczi Ferenc, Kelemen Tamás, Molnár József.

Távol maradt: Fáth Péter alelnök, Rozsenich Tamás FB. elnök

Napirendi pontok:
1. Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése,
2. 2010 évi versenynaptár, OB. rendezés,
3. Ifjúsági és felnőtt válogatott keret kijelölése,
4. pénzügyi tájékoztatás,
5. műhelytámogatás felhasználásának megbeszélése,
6. 2009. évi OB. végeredményének jóváhagyása,
7. vegyes ügyek.

E. 5/2009/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Radasics Tibor hitelesíti.

1. számú napirendi pont:                        Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése  

E. 5/2009/2. Elnökségi határozat
A 2009. június 09.-i elnökségi ülés emlékeztetője hiteles. Észrevétel, megjegyzés nincs.

2. számú napirendi pont                         2010. évi versenynaptár, OB. rendezés  

Dietrich Tamás elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy Magyarország indulási jogot szerzett 
a  2010.  augusztus  14-26-án  Szingapúrban  rendezendő  Ifi.  Olimpiára.  A  kvalifikációt  a 
világbajnokságon részt vett három BMX versenyző harcolta ki (Babarczi Balázs, Igar Balázs, 
Rozsenich  Gábor).  A  2010.  évi  OB.  rendezvények  kijelölését  az  Ifjúsági  Olimpián  való 
részvétel miatt tartja fontosnak, különös tekintettel, hogy az időpontokat a többi szakággal is 
egyeztetni kell. 
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E. 5/2009/3. Elnökségi határozat
A 2010. évi versenynaptárt az elnökség jóváhagyta. 1. számú melléklet versenynaptár

3. számú napirendi pont                         Ifjúsági és felnőtt válogatott keret kijelölése  

Borbély Ferenc ismertette a válogatott keret tagjait, ezek szerint: 

Felnőtt Rozsenich Gábor

Ifjúsági Babarczi Balázs Lőrinc 2000 SE Bp., Szoboszlai Patrik Lőrinc 2000 SE Bp., 
Szollár  Zsolt  Nagykanizsa,  Igar  Balázs  Sopron, Szíjártó  Szabolcs  Sopron,  Plajszer  Dániel 
Gencsapáti, Bujáki Bence Hódmezővásárhely. 

Az ifjúsági válogatott kerettagok számára az elnökség a Szingapúri részvétel tekintetében az 
alábbi feltételeket határozta meg:

BMX Európa bajnoki, BMX Magyar bajnoki, országúti versenyeken való részvétel, 
04.03. Fr., 05.01. I, 05.15. H, 05.22. N., 06.05. NL. Országúti versenyek időpontjai 
egyeztetés alatt.

Edzőtáborok 2010. 04.02-04.05., 2010. 06.29.-07.05.

Az ifi. olimpiára utazó versenyző és tartalékversenyző meghatározása az eb.-ék esetében az  
aktuális  ranglista  pontok,  ob.-é  esetében  a  kategóriában  megelőzött  versenyzők  száma 
alapján, a kapott pontok összesítését tekintettbe véve, a több pontot szerzett versenyző lesz. A 
válogatott kerettagok részvétele az edzőtáborokban kőtelező.

Molnár József szerint a régi szövetségi kapitányt (Nyikos Tivadart) kellene újra visszahívni. 
A nagykanizsai versenyzők nem hajlandóak edzőtáborba menni. 

Dietrich  Tamás  elmondta,  hogy  Nyikos  Tivadart  nem tartotta  az  elnökség alkalmasnak 
arra,  hogy külföldön megfelelő  módon segítse  a versenyzőket  a nevezések,  az óvások, a 
sérülések, a   kórházi ápolásuk és egyéb felmerülő problémák esetében és jelenleg is ez az  
általános vélemény. Az elnökség tiszteletben tartja a nagykanizsai versenyzők véleményét, de 
ebben az esetben a válogatott tagságot megvonhatja, hiszen az edzőtáborok kőtelezőek. 

Babarczi Ferenc is egyet ért, s tájékoztatta az elnökséget a budapesti edzőtáborozáson részt  
vett sportolók pozitív véleményéről. Nem érti,  hogy Molnár József mi alapján vélekedik,  
hiszen  a kanizsai sportolók még nem is vettek részt a jelenlegi szövetségi kapitány edzésein.

Fulainé Grúber Judit szerint Nyikos Tivadar a múltban szinte semmilyen szövetségi munkát 
nem végzett, lehetőséget kell adni a mostani szövetségi kapitány tevékenységének. Szintén a 
versenyzők pozitív visszajelzését említette a bp. edzőtáborral kapcsolatban. 

Plajszerné,  Horvát  Judit  elmondta,  hogy  Plajszer  Dániel  nem  tudja  vállalni  a 
követelményeket.  Babarczi  Balázs,  Igar  Balázs,  Szollár  Zsolt,  Szoboszlai  Patrik,  Bujáki 
Bence igen, Szíjártó Szabolcs tekintetében Kelemen Tamás ígéretet tett, hogy megkérdezi a 
sportolót és jelzi a szövetségnek a döntését.
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Borbély Ferenc továbbiakban beszámolt a bp.-i edzőtáborban végzett munkáról. Kerékpáros 
táborok támogatását kérte az elnökségtől. 

Radasics Tibor javasolta, hogy 2010 év elején külföldi kerékpáros táborokat kell szervezni. 

E. 5/2009/4. Elnökségi határozat
Az elnökség a válogatott kerettagság névsorát és a Szingapúri Olimpián résztvevők válogatási  
elveit jóváhagyta. 

4. számú napirendi pont                         Pénzügyi tájékoztatás  

E. 5/2009/5. Elnökségi határozat
A mellékelt pénzügyi tájékoztatót az elnökség elfogadta.

5. számú napirendi pont                         Műhelytámogatás felhasználásának megbeszélése  

Borbély Ferenc elmondta, hogy az átutalások a klubok felé megtörténtek. A felhasználásról a 
klubok egy korábban készített költségvetés alapján gondoskodnak.

E. 4/2009/6. Elnökségi határozat
A műhelytámogatás klubok szerinti felhasználást az elnökség jóváhagyta.

6. számú napirendi pont                         2009. évi OB. végeredmény jóváhagyása  

Dietrich Tamás megkérdezte, hogy a 2009. évi Országos Bajnoksággal kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele. Észrevétel, javaslat nincs.

E. 5/2009/7. Elnökségi határozat
Az elnökség a 2009. évi Országos Bajnokság végeredményét jóváhagyta.

7. számú napirendi pont                         Vegyes ügyek  

Dietrich Tamás elnök bejelentette,  hogy az MKSZ pályázott  2 db BMX kerékpárra az Ifi, 
Olimpiára való tekintettel. 

Borbély  Ferenc  bejelentette,  hogy  az  egyesületi  edzők  számára  2009.  november  21-én, 
Szombaton 11.00 órai kezdettel (Millenáris) felkészülési program egyeztető megbeszélést tart. 

Borbély Ferenc elmondta, hogy Hódi Anikó Olimpikon levelet írt a szövetségnek. A levélben 
döntést kért a pályázati juttatás utólagos megállapítása miatt.

E. 5/2009/8. Elnökségi határozat
Hódi Anikó kérelmére Dietrich Tamás elnök válaszol.
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Borbély Ferenc elmondta, hogy a Hódmezővásárhelyi egyesület, jelentős évekre visszahúzódó 
tartozást halmozott fel. A Szövetség anyagi gondokkal küszködik, hiszen a VB. támogatási 
pénz sem érkezett meg és a szokásos évi díjkiosztó költségeire sincs anyagi fedezet. 

E. 5/2009/9. Elnökségi határozat
A Hódmezővásárhelyi  egyesület  2009.  november  végéig,  de legkésőbb december közepéig 
rendezi  tartozását  a  Szövetség  felé.  A hódmezővásárhelyi  sportolók  nem indulhatnak  sem  
hazai, sem külföldi versenyen a tartozás kiegyenlítéséig. 

Borbély Ferenc elmondta, hogy a válogatott versenyzőknek holléti nyilvántartást kell vezetni 
az anti dopping vizsgálatok miatt. Kérte a szakosztályvezetőket, hogy a válogatott versenyzők 
elérhetőségét (e-mail, posta) legkésőbb november végéig a szövetségbe küldjék meg. 

Fulainé, Grúber Judit készített egy 2010-re vonatkozó országos bajnoki kategória táblázatott. 
Véleménye szerint a kategóriákat 2010-ben össze kellene vonni, mint megelőző években. -8, 
9-12, 13-16, 17+ (gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt). 

E. 5/2009/10. Elnökségi határozat
2010-ben a bajnoki osztályok -8, 9-12, 13-16, 17+ (gyermek, serdülő, ifjúsági, felnőtt)

E. 5/2009/11. Elnökségi határozat
Év sportolója 2009-ben férfi kategóriában Rozsenich Gábor (Sopron)

Radasics Tibor felvetette, hogy a soproni Hirschler Esztert nevezni kellene az ifi olimpiára. 
Dietrich Tamás válasza,  mivel  a bmx-eseknek nincs licenccel  rendelkező női versenyzője, 
ezért a kerékpáros szövetségben megegyeztek abban, hogy az MTB vagy az országúti szakág 
adja a női versenyzőt

Következő elnökségi ülés várhatóan a díjkiosztó ünnepségen, Budapesten.

Budapest, 2009. október 28.

Lejegyezte: Hitelesítette: 
Borbély Ferenc Radasics Tibor
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