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SPORTÁGI JELENTÉS

a pekingi Olimpiai részvétel megszerzéséről, illetve az Olimpia szereplésről.

Sportág: BMX Cross kerékpár,

Sportágvezető: Borbély Ferenc,

Olimpikonok: Hódi Anikó (Honvéd-Bercsényi SE, Hódmezővásárhely)
Radasics Vilmos (Soproni Autóklub BMX SE, Sopron)

Részvételi jog megszerzése:

2008. május 30, június 01-én Taiyunanban, Kínban megtartott Világbajnokságon Radasics Vilmos 2. 
számú, Hódi Anikó 3. számú tartalékként kvalifikálta Magyarországot.
A férfiak esetében július elején, nők esetében augusztus 10-én értesítette a Nemzetközi Kerékpáros 
Szövetség a hazai szövetséget az Olimpián való szereplésről. 

Teendők a részvételi jog megszerzése után:

Július elejétől lépéseket kellett tenni a speciális ruházat elkészítetésére, valamint az olimpiai pályához 
hasonló létesítményben, edzőtábor szervezésére.
A ruházat szerencsére határidőre, az edzőtábort augusztus elejére sikerült megszervezni, a Nemzetközi 
Kerékpáros Szövetség svájci központjában létesült szupercross jellegű pályán. 

Mivel az Olimpiai játékokra Pekingben létesült  BMX Cross pálya  nem a klasszikus BMX pályák 
paramétereit  tartalmazza,  így  jószerével  a  felkészülés  nem  felelt  meg  az  olimpiai  pályának.  A 
szövetség számára rendelkezésre álló összegből egész egyszerűen nem lehetett átcsoportosítani arra, 
hogy a Világ Kupákon részt vegyünk. A Világ Kupákat többnyire a tengerentúlon rendezik, s a pályák 
vonalvezetése,  valamint  technikai  feltételei  teljes  mértékben  megegyeznek  az  Olimpiai  pályáéval, 
ezért inkább, ilyen jelegű pályákon kellett volna felkészülni. 

A sportágvezetésnek ezt a következő Olimpiára való felkészülésnél figyelembe kell venni. 

Figyelemmel kell kísérni a létesítendő olimpiai pálya adottságait, és a lehetőségek szerint ilyen jelegű 
létesítményeken kell a felkészülni.

Sportdiplomácia:
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A  Nemzetközi  Kerékpáros  Szövetséggel,  valamint  az  Európai  Kerékpáros  Szövetséggel  Borbély 
Ferenc tartja a kapcsolatot. A viszony jónak mondható és óriási sportdiplomáciai siker, hogy 2006 
után, 2009-ben is Euróba Bajnoki futamot rendezhet Magyarország. 

Sportági Szakszövetség:

„Ernyőszervezet” révén az összes kerékpáros ág egy szakszövetség alá tartozik.  Gyakorlatilag ez a 
Ernyőszervezet nem működik!! Képviselőnk - aki a szervezet alelnöke - többszöri kezdeményezésre 
sem tudta  elérni,  hogy éves  közgyűlést  hívjanak  össze,  legyen  beszámoló,  elnökségi  ülések,  stb. 
Személyesen  több  alaklommal  kértem  a  MOB-ot  és  az  ÖTM  illetékes  osztályait,  valamint  a 
szakállamtitkárt ennek a helyzetnek a megoldására.  A mai napig nem történt semmi. A lehetséges 
megoldás  a  pénzügyi  támogatás  szakágankénti  felbontása,  az  Olimpia  szakmai  támogatáshoz 
hasonlóan.  Nyomatékosan  kérjük  és  szorgalmazzuk  ennek  a  helyzetnek  a  megváltoztatását.  Az 
ernyőszervezet típusú Szövetség semelyik szakágnak nem jó, igazából, csak egy felesleges közbenső 
adminisztratív lépcső a MOB és a szakági szövetségek, illetve a nemzetközi szakági szövetségek és az 
itthoniak között.

Pályák, felkészülési lehetőségek: 

Magyarországon mostanáig öt BMX cross pálya épült. A megépült pályák nem korszerűek, jelentős 
átalakításra  lenne  szükség,  különös  tekintettel  az  Olimpiai  pályára,  mely  szupercross  vonalakat 
tartalmaz (ennek anyagi okai vannak: a látványosabb szupercross típusú pálya megépítése lényegesen 
többe  kerül).  Célszerű  lenne  a  Millenáris  közepén  -  a  ki  nem használt  területen  –  egy  olimpiai 
színvonalú pályát felépíteni. Ehhez kérjük a MOB támogatását.

Veszprémben az Önkormányzat  tehetetlensége folytán 15 éve húzódik a BMX pálya  ügye.  Ennek 
érdekében több alaklommal kértem a MOB elnökének segítségét, de semmi nem történt ez ügyben!! 
Nyilvánvaló számunkra, hogy az Önkormányzatok életébe nem tud beavatkozni a MOB, de Veszprém 
város polgármestere MOB tag, s következés képen valamilyen szinten kell, hogy a MOB elnökének 
szavára odafigyeljen.

Kiutazás, szállás, elhelyezés:

Amint a férfimezőnyben sikerült  a részvételi  jogot kiharcolni felvettük a MOB-al a kapcsolatot,  s 
augusztus 13. kiutazással, illetve augusztus 23. visszautazással szerepeltünk a tervezetben. 

Sürgőségi  intézkedés  kellett  a  női  kvalifikáció  megszerzését  követően,  hiszen  néhány  nap  állt 
rendelkezésre. A MOB mindent elkövetett ennek érdekében, köszönjük!

A sportolókat  az  Olimpiai  faluban,  a  Magyar  szekcióban,  a  sportágvezetőt  a  faluhoz  közel  lévő 
hivatalos szállodában helyezték el. Az edzésekre és közös felkészülési programokra való utazást nem 
nehezítette az, hogy nem egy szálláshelyen volt a csapat. 

Edzés, időmérés, verseny:

Augusztus 18-án Team Manageri megbeszéléssel kezdődött a hivatalos program, majd 19-én, és 20-án 
edzés, nevezés, valamint időmérés következett. Az edzés és az időmérés tökéletes hangulatban, kis 
feszültséggel zajlott, ami teljesen természetes. 

Radasics Vilmos 31., Hódi Anikó a 15. időt érte el. A férfiaknál a legjobb 32 közé, nőknél a legjobb16 
közé kerülés volt a cél, bár a mezőnyt ismerve, ezt nagy eredménynek tartottuk volna.



A férfiak mezőnyében: Radasics Vilmos 
- selejtező futamokban 6, 8, 4, helyezéssel 
- összességében a 23. helyen végzett 

A nők mezőnyében:  Hódi Anikó
- selejtező futamokban 6, 5, 7, helyezéssel 
- összességében a 12. helyen végzett.

Melléklet jegyzőkönyvek.

Értékelés, statisztika

Kívülállóként értékelve ezeket az eredményeket, talán még jobb eredményt is elérhettünk volna, lett 
volna  több  lehetőségünk  szupercross  típusú  pályán  gyakorolni.  Azonban  az  Olimpián  szereplő 
kerékpáros  sportágak  közül  így  is  a  BMX  Cross  sport  érte  el  e  legjobb  eredményt,  úgy,  hogy 
Olimpikonjai nem is hivatásos sportolók. 

Felkészülést befolyásoló szakmai okok: 

Az Olimpia miatt a BMX sportágban a kontinentális bajnokság „kereszt év” volt, ami azt jelenti, hogy 
már 2007 decemberében elkezdődtek a versenyek. A végső lehetőség a kínai Világbajnokságon való 
lehető  legjobb  szereplés,  melyet  május  végén,  június  elején  rendezett  a  Nemzetközi  Kerékpáros 
Szövetség.  A  szakvezetés  és  a  versenyzők  saját  költségen  utaztak  a  rendezvényre,  hiszen  a 
kvalifikációs versenyekre szánt összeg csak július közepén érkezett meg a Szövetség számlájára. Az 
„A” kategóriás versenyzőket foglalkoztató egyesületek, pedig mind a mai napig nem kapták meg a  
műhelytámogatási összeget!

Továbbá nyilvánvaló számunkra, hogy az Olimpián a BMX Cross sportágban szerepelt férfi és női 
mezőnyben indult versenyzők mindegyike az utóbbi három évet tekintettbe véve Világbajnoki döntős 
volt.

E tény tudatában a fenti eredmények egészen kiválónak mondhatók, különös tekintettel arra, hogy 
Magyarországon elenyésző a BMX pályák száma. 

A sportolók teljesítményével maradéktalanul elégedett vagyok, s koncentrálunk a következő feladatra: 
Fiatalok Olimpiája. 

Valamint továbbra is dolgozunk azon, hogy az általános iskolák alsó tagozatosai számára kerékpáros 
oktatást indítsunk, melynek elsődleges célja a kerékpározás középszintű elsajátítása, valamint a BMX 
sportágba beáramló fiatalok számának növelése. 

Veszprém, 2008. augusztus 26.

Borbély Ferenc
Sportágvezető


