
Magyar BMX Cross-Triál Szövetség beszámolója a pekingi Olimpiára való felkészülésről

BESZÁMOLÓ

A Szövetség  2007.  évi  tevékenysége  során  kiemelten  kezelte  a  válogatott  keret 
programját, mely a pekingi Olimpiára való kijutást tűzte ki célul. 

1.  Az  Olimpia  keret  felkészítését  irányító  szakember  gárdában nem  történt 
változás, szövetségi kapitányi teendőket Nyikos Tivadar, csapatvezetői feladatokat 
Borbély Ferenc látja el.  Nehezíti  a helyzetet, hogy a szövetségi kapitány nem tud 
teljes  értékű  munkát  végezni,  részben  a  saját  munkája,  részben  az  Olimpiai 
válogatott keret tagok lakóhely szerinti „szétszórtsága miatt”. 

2. Eredmények értékelése:

A 2007-es  év folyamán a válogatott  keret  90%-ban eljutott  a  kitűzőt  kvalifikációs 
eseményekre,  ugyan  ennek  teljes  költségeire  nem  volt  elég  anyagi  fedezet.  A 
versenyzőknek  és  kísérőknek  jelentős  összeggel  kellett  hozzájárulni  a  részvétel 
költségeihez. 

Az  elite  férfi  kategóriában az elvárt  helyezéstől  távol  maradtunk,  jóllehet  jelentős 
fejlődés érzékelhető a versenyek során. Mentségünkre legyen mondva, hogy a többi 
ország  versenyzői  is  óriási  fejlődésen  menetek  keresztül  az  Olimpiai  kvalifikáció 
jegyében. 

Elite női kategóriában Hódi Anikó révén több értékes pontot szereztünk. Örvendetes, 
hogy Anikó a sérülése után végre majdnem teljes értékű munkát tud végezni. 

A junior  kategóriában  Vincze  Bálint  a  Franciaországi  Euróba  Bajnokság  mint  két 
futamán a középdöntőben az ötödik helyen végzett. A negyedik hellyel tovább jutott 
volna. Versenyzése meggyőző volt, s lendületes. A lányok mezőnyében Kotsis Klára 
az elvárt szereplést nem tudta teljesíteni. 

Az utánpótlás kategóriában változatlanul jelentős eredményeket értünk el. Rozsenich 
Gábor az Európa Kupában és Euróba Bajnokságon is kiváló eredményeket ért el.

VB.re nem tudtunk utazni.
 
EB. 
Elite férfi ranglista: Radasics Vilmos    33.
Elite női ranglista:    Hódi Anikó    34.
 
Junior férfi:
 
EB. eredmény: Vincze Bálint 11 forduló 13.
                            "              12 forduló 14.
 
Junior férfi ranglista: Vincze Bálint    34.
Junior női ranglista:    Kotsis Klára 18.
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Utánpótlás I.
 
Eb. Rozsenich Gábor     15/16 cruiser 7.
       Rozsenich Gábor    15/16 fiuk 7.
 
Európa Kupa összetett:
 
        Rozsenich Gábor        15/16 cruiser 1.
        Rozsenich Gábor        15/16 fiuk 6. 

3. Sportág Olimpia kvalifikációs helyzete:

A UCI  BMX  kvalifikációs  szempontjai  alapján,  be  kell  látnunk,  hogy  ranglistáról 
nagyon nehezen lehet teljesíteni a kvóta szerzést, azonban Rozsenich Gábor 2008-
ban a junior kategóriában megszerezheti a lehetőséget.

A férfi  és női  elite mezőnyben az egyetlen esély a kvalifikáció megszerzésére az 
Olimpiát  megelőző Világ Bajnokságon való részvétel,  s azon a legjobb 32 közötti 
helyezés elérése. Anyagi lehetőségeink azonban végesek, s a VB.-én való helytállás 
távolinak tűnik. 

4. Szakmai mutatók:

A  2007-es  esztendőre  kitűzött  szakmai  célokat  teljes  mértéig  nem  sikerült 
megvalósítani,  jóllehet  a  fizikai  állapot  fejlesztésére  két  alaklommal  is  adódott 
lehetőség a válogatott edzőtáborok során. Rendkívül kevés idő állt rendelkezésre a 
hazai  edzőtáborokban,  részben  az  anyagiak,  részben  a  résztvevők  időbeosztása 
miatt.
2008-ban nagyobb hangsúlyt kell helyezni a kerékpáros edzőtáborokra, itthon és az 
időjárást tekintetbe véve külföldön egyaránt. 
Technikai  tudás  fejlesztésére  kizárólag  pályán  történő  táborozások  során  van 
lehetőség. 
A  mentális  tényezők  változtatására  nem  volt  lehetőségünk,  jóllehet  erre  óriási 
szükség lenne. Pszichológus tevékenysége előre lépést jelente. 

5. Dopping tevékenység 2008-as év folyamán:

A Szövetség a versenyzők figyelmét fokozottan felhívta a káros teljesítmény fokozó 
szerek tiltott használatára. A doppinglistát a Szövetség hivatalos web oldalán közzé 
tette, s az egyesületek számára ezt elküldte. A felkészülés során két sportolónk is 
átesett egy-egy dopping vizsgálaton (Eb., Romans, Franciaország, edzőtábor, Tata).
Anyagiak hiányában az országos bajnokság rendezvényeire dopping vizsgálatot nem 
tervez. 

6. Egészségügyi ellátás:

Változatlan,  nincs  orvos,  gyúró,  pszichológus.  Egyszerűen  nem tudjuk  megfizetni 
ezeket  a  szolgáltatásokat.  Anikó  utókezelésében  a  Sportkórháztól  kaptunk 
segítséget, köszönjük.
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7.  A  Szövetség  válogatott  keretében  és  az  egyesületekben  folyó  munka 
összhangban van és remélhetőleg ez a tendencia meg is marad a felkészülés során. 
2007-es  év  folyamán  remélhetőleg  sikerül  beszerezni  a  legújabb  technikai 
követelményeknek is megfelelő rajtgépeket. 

8. A pekingi olimpiára felkészülés tervezett létszáma és költségei:

Természetesen  a  kontinentális  versenyeken  való  pontszerző  helyezések  kerülnek 
előtérbe a felkészülés során.  A versenyszezon „keresztéves lesz”,  ami azt  jelenti, 
hogy már decemberben megkezdődnek az Eb., és Vk. futamok. Az euróba bajnoki 
futamokon való részvétel közel 3-3.5 millió, a világ kupa futamok (természetesen, 
melyek a legminimálisabb költséggel járnak) 1-1.5 millió a világ bajnokságon való 
részvétet pedig 2-2.5 millió forint kiadással járnak. 
2007  év  decemberében  a  pekingi  Olimpia  pályán  világ  kupa  futam  lesz,  
természetesen ezen a versenyen való részvétel nagyon fontos lenne. 
Sporteszközök, sportfelszerelések tekintetében nincs olyan jelentős lemaradásunk, 
köszönhetően  annak,  hogy  ezek  többsége  a  versenyzők  tulajdona.  Még  ez  év 
folyamán szeretnénk  bemelegítő  kerékpárokat  beszerezni,  amennyiben lehetőség 
adódik, szponzortól. 
A BMX speciális  versenyzői öltözete  miatt  nincs egységes versenyzői  ruházata a 
válogatott keretnek (sisak, kesztyű, nadrág, cipő). 
Olimpia műhelytámogatást 2007. év során két egyesület kapott, melynek tervezett 
felhasználását a szövetséggel, és szövetségi kapitánnyal egyeztette. 

9. Sportdiplomáciai kapcsolatok, feladatok:

Jelentős  sikerként  ismerhetjük  el,  hogy egy sportolónk  a  2007-es  év során részt 
vehetett  a  Nemzetközi  Kerékpáros  Szövetség  által  szervezett  edzőtáborozáson, 
melynek megvalósulásában óriási  szerepe volt  a Magyar Olimpiai Bizottságnak, 
köszönjük!!
Az  edzőtáborozás  költségeit  a  BMX  szövetségnek  nem  kellett  fizetnie. 
Természetesen  bízunk  abban,  hogy  a  jövőben  is  kapunk  ilyen  lehetőséget  és 
megfelelő támogatást e tekintetben.

10. Egyéb, az eredményes felkészülést befolyásoló tényezők:

Létesítményhelyzet Magyarországon meglehetősen korlátozott, szinte csak a soproni 
pálya felel meg a nemzetközi követelményeknek. A felkészülés során, mint azt már a 
fentiekben jeleztük nagyobb hangsúlyt  kell  fektetni a jövőben a pályás edzésekre, 
azonban a téli időszakban ez Magyarországon lehetetlen. Örvendetes, hogy végre 
az Önkormányzat segítségével Veszprémben megépül egy korszerű a mai technikai 
követelményeknek  megfelelő  versenypálya.  A  pálya  egy  középiskola 
szomszédságában  létesül,  s  remélhetőleg  edzőtáborok  alkalmával  a  szállás  és 
egyéb feltételek megoldódhatnak. Köszönhetően a 2006. évi sikeresen megrendezett 
Európa Bajnoki futamnak Sopronban, Magyarország újabb lehetőséget kapott 2009-
ben egy Eb. futam lebonyolítására. 

A Szövetség gazdasági helyzete egyéni sportág révén nem túl biztató. Versenyeken 
való részvétel csak jelentős sportolói, illetve a fiatalabb korosztályt tekintetbe véve 
szülői segítséggel megvalósítható. 
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A  válogatott  keret  tagjai  tanulmányaik  folytatása,  illetve  munkavégzés  mellett 
versenyeznek,  edzenek,  következésképpen,  nem  tud  elegendő  időt  fordítani  a 
megfelelő felkészülésre. 

11. Eredményességi célkitűzések 2008-ra:

Természetesen az eredményességet a lehetőségeinkhez mérten kell meghatározni. 
A 3.-as pontban vázoltak alapján, azonban a Világ Bajnokságon, illetve a férfi junior 
korcsoportban  szerzett  jó  helyezés  lehet  az  egyetlen  esély  az  Olimpiára  való 
kijutásra.

A Magyar  BMX sport  az Olimpiára való felkészülés tekintetében nem rendelkezik 
olyan tapasztalatokkal, mellyel a többi sportág, mindazonáltal minden segítséget és 
tanácsot szívesen fogad. 

Veszprém, 2007. november 1.

Fáth Péter Borbély Ferenc
elnök főtitkár
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