Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2010.06.26. elnökségi emlékeztetője

Jegyzőkönyv
2010/2. BMX elnökségi elékeztető
Gencsapáti, 2010.06.26.

Résztvevők: Dietrich Tamás (DT)
Borbély Ferenc (BF)
Radasics Tibor (RTib)
Kelemen Tamás (KT)
Fullainé Gruber Judit (FJ)
Plajszer Horváth Judit PJ)
Szoboszlai Károly (SZK)
Molnár József (MJ)
Rozsenich Tamás (RT)

elnök
szöv. kap., főtitkár
tag
Sopron; jkv. hitelesítő
tag
tag
Budapest
Nagykanizsa
fel. Biz. Elnök; jegyzőkönyvvezető

Napirendi pontok:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének áttekintése,
Gerevich ösztöndíj
ifi. válogatott keret, Szingapúr
pénzügyi tájékoztatás,
műhelytámogatás elszámolása,
Vegyes ügyek

1, napirendi pont
Dietrich Tamás köszöntötte a megjelenteket és feltette a
kérdést, hogy az előző elnökségi ülés jegyzőkönyvével kapcsolatban van-e valakinek
hozzászólása. Radasics Tibor felszólalt, hogy még nem is kapta meg a jegyzőkönyvet. DT
ezek után indítványozta, hogy a jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételeket az ülés végén
vitassák meg.
E 2010/1/1. Elnökségi határozat:
Emlékeztetőt Kelemen Tamás hitelesíti
2, napirendi pont
Gerevich ösztöndíj DT felkérte a főtitkárt, hogy a 2010 II.
félévre vonatkozó Gerevich ösztöndíjakkal kapcsolatos előterjesztését tegye meg.
BF elmondta, hogy Babarczi Ferenc, sérülését követően befejezi a BMX sportolást, így
részére nem jár ösztöndíj, egyébként várja a javaslatokat az elnökségi tagoktól.
MJ javasolta, hogy a junior versenyzők egyforma támogatást kapjanak, mivel nagyjából
egyforma teljesítményt nyújtottak az elmúlt versenyeken.
PJ felvetette, hogy tudomása szerint Prájczer Pétert javasolta a klubja a válogatott
kerettagságra és esetleg neki is lehetne támogatást nyújtani.
BF javasolta, hogy Prájczer Péter kerüljön be a válogatott keretbe, mivel a többiek
felkészülését is nagyban segítené, de az ösztöndíjból egyelőre ne részesüljön, ennek
lehetőségét a 2011 évi ösztöndíj osztásakor vegyék napirendre.
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BF felvetette, hogy mi indokolja Rozsenich Gábor kiemelt ösztönzését.
RTib válaszában felhívta a figyelmet, hogy az elit kategória lényegesen magasabb színvonalat
jelent, mint a junior és a hazai bajnokságban egymás ellen elért eredmények is megmutatják,
miért kell a többiekhez képest kiemelt támogatásban részesíteni Gábort.
Javaslat az ösztöndíj elosztását illetően:
2010/1/2. Elnökségi határozat:
A 2010 év II félévi Gerevich ösztöndíj megosztása a következő:
Borbély Ferenc
100.000 Ft/hó
Rozsenich Gábor
60.000 Ft/hó
Igar Balázs
35.000 Ft/hó
Szoboszlai Patrik
35.000 Ft/hó
Szollár Zsolt
35.000 Ft/hó
Bujáki Bence
35.000 Ft/hó
Összesen:
300.000 Ft/hó
3, napirendi pont
Ifjúsági Olimpia DT ismertette az elnökséggel, hogy 2009
októberi elnökségi ülésen döntés hoztak az Ifjúsági Olimpia BMX versenyzőjének
kiválasztási módjáról. Ennek ismeretében felkéri BF-t, hogy ismertesse a kvalifikáció
eredményét.
BF tájékoztatta az elnökséget, hogy Szoboszlai Patrik 41, Igar Balázs pedig 39 kvalifikációs
pontot ért el, tehát a kiutazó Szoboszlai, a tartalék pedig Igar.
DT tájékoztatta az elnökséget, hogy Igar Balázs édesapja levélben fordult a MOB-hoz a
kvalifikáció eredményének megváltoztatása érdekében. Levelével megkerülte a szövetséget és
egy újabb esetet produkált a MOB-nál, ami azt a benyomást keltheti, hogy már megint nincs
rendben valami a kerékpárosoknál. Kéri, hogy a jövőben ilyen ne forduljon elő. Ha valakinek
bármilyen sérelme van, akkor az a klubjához, majd a szövetség vezetéséhez forduljon
jogorvoslatért. A konkrét levéllel nincs mit tenni, mivel az egy hangulatlevél és nem is a
szövetséget keresték meg vele. A MOB szövetségi belügyekbe nem kíván és nem is fog
beavatkozni.
2010/1/3. Elnökségi határozat:
Az Ifjúsági Olimpia kiutazó BMX férfi versenyzője Szoboszlai Patrik, tartalék Igar Balázs.
4, napirendi pont
Pénzügyi tájékoztatás DT felkérte BF-t, hogy adjon áttekintést
a szövetség anyagi helyzetéről.
BF elmondta, hogy 1,2 millió rendkívüli támogatást kapott a szövetség, amelyből a francia
edzőtábort és nevezési díjakat fizetett ki a szövetség. Az idei évre várunk még 3,5 millió Ft
támogatást, amelyből már előre elköltöttünk 300-500.000 Ft-t, de még rendelkezésre fog állni
3-3,2 millió Ft. Ezt a pénzt edzőtáborozásra kívánja fordítani, elsősorban olyan pályákon,
amely a VB és szuper cross pályákhoz hasonlít. Már levelezést kezdeményezett Koppenhága,
Pardubice, Aigle, és Klatovy vonatkozásában, de még nem kapott válaszokat. Tervezi, hogy a
Frejusi szupercross futam előtt is lehetne egy edzőtábor, amit a verseny zárhatna le.
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DT felszólította szövetségi kapitányt, hogy minél előbb készítsen egy részletes tervet az
edzőtáborokról és terjessze be azt az elnökség elé, hogy az elnökség döntést tudjon hozni.
5, napirendi pont
Műhelytámogatás elszámolása DT tájékoztatta az elnökséget,
hogy a szövetség a 2009 évi műhelytámogatással még nem számolt el, mivel a Gencsapáti
klub nem készítette el a saját elszámolását.
PJ válaszában megígérte, hogy az elszámolás július 4-ig elkészíti és megküldi.
2010/2/4. Elnökségi határozat:
Gencsapáti klub 2010. július 04-ig elküldi a Szövetség felé az elszámolást.

5, Napirendi pont
Egyebek DT felkérte BF-t, tájékoztassa az elnökséget az
Ifjúsági Olimpiára történő felkészülésről.
Elmondta, hogy mindkét versenyzőnek doppingvizsgálaton kell részt vennie. Szoboszlai már
túl is van rajta, Igar pedig ha igaz, akkor 27.-én megy.
BF hozzászólásában elmondta, hogy a válogatottnál megkezdődött egy „igazi csapat”
kialakítása, de problémát okoz, amikor a versenyeken megjelennek a szülők. Kéri, hogy a
szülők maradjanak kívülállók, ne bontsák meg a csapategységet.
DT :örül, hogy megkezdődött a csapat kialakítása, de kéri a szövetségi kapitányt, hogy
készítsen egy írásos anyagot arról, hogy hogyan képzeli a válogatott csapat további
összekovácsolását (edzőtáborozások, versenyekre utazás, szállás stb.)
Igar egyébként nincs itt a mai versenyen, pedig itt kellene lennie, de úgy döntött, hogy inkább
egy országúti versenyen vesz részt a hétvégén.
A kiutazó versenyzőnek nem sikerült 100 %-os támogatást szerezni egy országúti kerékpár
vásárlásához. A lehetőség az, hogy egy 400.000 Ft értékű kerékpárt kb 135.000 Ft értékben
lehetne megvásárolni. A kérdés az, hogy a szövetség megvásárolja-e azt. Javaslata, hogy
amennyiben Szoboszlaiék vállalják, akkor ők vegyék meg a kerékpárt.
SZK nyilatkozott, hogy ők megvásárolják a kerékpárt.
2010/2/5. Elnökségi határozat:
A Szövetség segítséget nyújt Szoboszlai Patrik kerékpárjának megvásárlásában, a
tekintettben, hogy a 400.000-ft értékű kerékpárt 135.000-ft + Áfa áron lehessen beszerezni.
felelős Borbély Ferenc. A szövetségi kapitány július 10-ig készítsen egy tervet a válogatott
keret programját illetően.
RTib felszólalt, hogy BF sok kérdésben egy személyben dönt, ahelyett, hogy a döntésekhez
előkészítő javaslatot tenne, ami alapján az elnökségnek kellene döntenie. Például ilyen kérdés
volt az edzőtábor ügye.
BF válaszában elmondta, hogy az elnökség már korábban jóváhagyta az edzőtábor ügyét,
ráadásul RTibi 2009. októberi elnökségi ülésen kifejezetten kérte.
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DT szerint a szövetségi kapitánynak az elnökség által meghatározott keretek között döntési
szabadságot kell adni.
FJ felszólat, hogy az utánpótlás versenyzők részére is valamilyen támogatást kellene nyújtani,
amelyből azt érzik, hogy a sportág számít rájuk.
BF válaszában elmondta, hogy tervezi az utánpótlás válogatott keret kialakítását, közös
munkát a válogatott kerettel, és esetleg egy edzőtábor szervezését a részükre.
FJ javasolta, hogy a hódmezővásárhelyi verseny előtt lehetne egy pár napos edzőtábort
szervezni.
A javasolt versenyzők: Zándoki András, Pichler Dániel, Vincze Gergely, Kelemen Botond,
Sági Ádám, Faragó Róbert, Lázár Mihály, Fulai Csongor.

2010/2/6. Elnökségi határozat:
FJ július 4-ig kérjen ajánlatokat a hódmezővásárhelyi edzőtábor szervezésével kapcsolatban.
DT kéri az elnökség határozatát, hogy BF szingapúri kiutazásának szállásköltségeit vállalja át
a szövetség. Az utazási költséget vállalja MOB, az ottani étkezési költségeket pedig BF
magára vállalja.
A részvételre a BMX versenyeken történő támogatás miatt lenne szükség.
2010/2/7. Elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy BF Ifjúsági Olimpián történő részvételének
szállásköltségeit a szövetség viseli.
2010/2/8. Elnökségi határozat:
2010.január 16. elnökségi emlékeztető hí teles. Észrevétel, javaslat nem érkezett.

DT ezek után, mivel további észrevétel nem érkezett, bezárta az elnökségi ülést.

kmf.

Lejegyezte
Rozsenich Tamás
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Hitelesítette
Kelemen tamás
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