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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

2/2009. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont: 2009. március 11. 15 óra

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

Jelen voltak: Dietrich Tamás elnök, Fáth Péter alelnök, Fulainé Grúber Judit elnökségi tag, 
Radasics Tibor elnökségi tag, Borbély Ferenc elnökségi 
tag, Plajszerné Horváth Judit elnökségi tag

Napirendi pontok:
1. Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése,
2. 2009. évi EB. rendezés,
3. 2009. évi versenynaptár,
4. Vegyes ügyek.

E. 2/2009/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Fulainé Grúber Judit hitelesíti.

1. számú napirendi pont:                        Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése  

E. 2/2009/2. Elnökségi határozat
A 2009. 02.23. kelt elnökségi emlékeztető hiteles, észrevétel, javaslat nincs.

2. számú napirendi pont:                        2009. évi EB. rendezés  

Dietrich Tamás tájékoztatta az elnökséget, hogy a soproni klub anyagiak hiányában nem tudja 
megrendezni  az  EB.  futamot.  A Szövetség  elnöksége  sem tudott  pénzt  szerezni.  Az EB. 
megrendezését vissza kell mondani.

Orczy Gergely a BMK Sportmarketing és Rendezvényszervező Kft. nevében elmondta, hogy 
Balatonfüreden nemzetközi szabályoknak megfelelő BMX cross pályát szeretnének építeni. A 
pálya látványterveit az elnökség tagjainak bemutatta. 

Felmerült,  hogy az Európa Bajnoki futamot, amennyiben lehetséges (időpont csere) ezen a 
pályán rendezné a Kft. a Szövetség és a soproni klub segítségével. 

Budapest, 2009. március 11.
Borbély Ferenc 
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E. 2/2009/3. Elnökségi határozat
2009.  március  18-ig  a  kft.-nek  nyilatkoznia  kell,  hogy  az  EB.  rendezését  vállalja-e.  
Amennyiben a határidőig nem érkezik pozitív válasz az EB. megrendezését levélben le kell  
mondani.

3. számú napirendi pont:                        2009. évi versenynaptár  

Borbély Ferenc jelezte, hogy a 2009. évi versenynaptár több helyen is módosult. A módosított 
versenynaptár az emlékeztetőhöz mellékelve.

E. 2/2009/4. Elnökségi határozat
2009. évi versenynaptár módosítást az elnökség elfogadta.

4. számú napirendi pont:                        Vegyes ügyek  

BMK  Sportmarketing  és  Rendezvényszervező  Kft.  tagfelvételi  kérelmet  nyújtott  be  az 
elnökséghez.

E. 2/2009/5. Elnökségi határozat
Az  elnökség  a  BMK  Sportmarketing  és  Rendezvényszervező  Kft.  tagfelvételi  kérelmét 
elfogadta.

Dietrich  Tamás  tájékoztatta  az  elnökséget,  hogy  a  Szövetség  kiválik  az  MKSZ országos 
szervezetéből, ezzel kapcsolatos közgyűlés április 18-án. 

E. 2/2009/6. Elnökségi határozat
Az  elnökség  támogatta  a  Magyar  BMX  Cross-Triál  Szövetség  kiválását  a  Magyar  
Kerékpársportok Szövetségéből. 

Radasics Tibor a vegyes ügyek keretében több fontos kérdésben kért tájékoztatást:

1. az elnökség, következő négyéves célkitűzéseinek megvalósítása,

E. 2/2009/7. Elnökségi határozat
Dietrich Tamás április végéig elkészíti az elnökség négyéves programját.

2. Válogatott keret összeállításának szempontjai 

A 2009. évi szabálykönyvben található utalás a válogatott keret kiválasztására, azonban ettől 
az elnökség eltérhet.  A jelenlegi válogatott  keret  összeállításánál az ifjúsági olimpián való 
részvétel volt a fő szempont.

E. 2/2009/8. Elnökségi határozat
Az elnökség a válogatott keret összeállítását elfogadta.

Radasics Vilmos Soproni Autóklub BMX SE Sopron felnőtt
Vincze Bálint Gencsapáti SE Gencsapáti felnőtt

Budapest, 2009. március 11.
Borbély Ferenc 
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Rozsenich Gábor Soproni Autóklub BMX SE Sopron junior
Babarczi Balázs Lőrinc 2000 SE Budapest ifjúsági
Igar Balázs Soproni Autóklub BMX SE Sopron ifjúsági
Szoboszlai Patrik Lőrinc 2000 SE Budapest ifjúsági

3. válogatott keret támogatási rendszere, programja,

Borbély  Ferenc  tájékoztatta  az  elnökséget,  hogy  a  támogatási  rendszer  mindaddig  nem 
állapítható meg, amíg az ÖTM-től nem érkezik meg a támogatás.

E. 2/2009/9. Elnökségi határozat
Válogatott  keret  támogatási  elvét  és  a  programját  később,  az  ÖTM  összeg  tudatának  
birtokában kell megállapítani. 

4. szövetségi kapitány kijelölése,

E. 2/2009/10 Elnökségi határozat
Az  elnökség  Borbély  Ferencet  a  válogatott  keret  tekintetében,  sportágvezető/szövetségi  
kapitányi posztra kinevezte. Az elnökség Nyikos Tivadart válogatott keret tekintetében, edzői  
posztra kinevezte.

5. nemzetközi versenyeken való részvét,

Dietrich  Tamás  szerint  a  sportágvezető/szövetségi  kapitány,  valamint  az  edző  feladata  a 
versenyzők  képviselete  külföldi  versenyek  alkalmával.  Akadályoztatásuk  esetén,  más 
alkalmas személyt kell kijelölni erre a feladatra. 

Mivel  a  Szövetség  anyagi  forrásai  nem elegendőek,  legalább  az  utazási  költségeket  meg 
kellene  téríteni.  A Gerevich ösztöndíjból  a  sportágvezető/szövetségi  kapitány,  valamint  az 
edző is részesül. Ezen összeg terhére a további költségeket vállalhatják.

E. 2/2009/11 Elnökségi határozat
A sportágvezető/szövetségi kapitány, valamint az edző képviseli a külföldi versenyek során a  
versenyzőket. Az utazási költségeket a Szövetség az ÖTM támogatás függvényében megtéríti.  
Akadályoztatásuk  esetén,  más  alkalmas  személyt  kell  kijelölni  erre  a  feladatra.  További  
költségeket  a  Gerevich  ösztöndíj  által  jutatott  összegből  kell  fedezni.  A  Gerevich  edző 
támogatási szerződésben ezt rögzíteni kell.

6. nagykanizsai BMX pálya országos bajnoki futam, rendezésre való alkalmassága

Radasics  Tibor  kérte  az  elnökséget,  hogy  a  nagykanizsai  ob.  futam  előtt  a  helyi  klub 
tájékoztassa az elnökséget a pálya alkalmasságáról.

E. 2/2009/12 Elnökségi határozat
A nagykanizsai egyesületnek 2009. július 15-ig, de legkésőbb augusztus 2-ig tájékoztatni kell  
az elnökséget a pálya alkalmasságáról. 

Borbély  Ferenc  tájékoztatta  az  elnökséget,  hogy  a  Gerevich  ösztöndíj  utalása  hamarosan 
megkezdődik.  A  versenyzőkkel  és  az  edzőkkel  is  szerződést  kell  kötni.  A  szerződések 
előkészítése már elkezdődött.

Budapest, 2009. március 11.
Borbély Ferenc 
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E. /2009/13. Elnökségi határozat
A  Gerevich  ösztöndíjhoz  kapcsolódó  szerződéseket  a  következő  elnökségi  ülésre  el  kell  
készíteni. Felelős: Borbély Ferenc

Radasics Vilmos elite kategória 40.000-ft
Rozsenich Gábor Junior 50.000-ft
Vincze Bálint elite 35.000-ft
Szoboszlai Patrik utánpótlás 25.000-ft
Babarczi Balázs utánpótlás 25.000-ft
Igar Balázs utánpótlás 25.000-ft

Borbély Ferenc sportszakember 50.000-ft
Nyikos Tivadar sportszakember 50.000-ft

E. 2/2009/14. Elnökségi határozat
Következő elnökségi ülés időpontja 2009.június

Továbbiakban Dietrich Tamás elnök megköszönte a részvételt mindenkinek, és az elnökségi 
ülést bezárta.

Budapest, 2009. március 11.

Lejegyezte: Hitelesítette: 

Borbély Ferenc Fulainé Grúber Judit

Budapest, 2009. március 11.
Borbély Ferenc 
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