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Magyar BMX Cross-Triál Szövetség

9/2011. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Időpont: 2011.09.29. 15 óra

Helyszín: Magyar Testnevelési Egyetem
Budapest, 

Jelen voltak: Somogyi Miklós, Molnár József, Fulainé, Grúber Judit.

Meghívottként: Szoboszlai Károly, Borbély Ferenc 

Távol maradt: Eszes János, Nagy Tamás, Rozsenich Tamás

Napirendi pontok:
1. Előző elnökségi ülés jegyzőkönyvének áttekintése,
2. Beszámoló a versenyekről,
3. Pénzügyi helyzet,
4. Vegyes ügyek

E. 9/2011/1. Elnökségi határozat
Az elnökségi emlékeztetőt Fulainé, Grúber Judit hitelesíti.

1. számú napirendi pont: Előző elnökségi ülés emlékeztetőjének áttekintése

SM megkérdezte, hogy az előző elnökségi ülés emlékeztetőjével kapcsolatban van-e 
valakinek észrevétele.

E. 9/2011/2. Elnökségi határozat
A 2011.08.06. (helyszín: Sopron BMX pálya) elnökségi ülés emlékeztetője hiteles, észrevétel 
nincs.

2. számú napirendi pont Beszámoló a versenyekről

Borbély Ferenc részletesen kitért a versenyekre az alábbiak szerint:

2011. június 06-07. Európa Bajnokság Winterthur (Svájc)

Az Európa Bajnokság 7.,8. futamán a válogatott keret teljes létszámmal vett részt (Prájczer 
Péter, Rozsenich Gábor, Szoboszlai Patrik, Szollár Zsolt, Bujáki Bence). A dániai 
világbajnokság miatt több az Európai kontinensen kívüli ország versenyzői is részt vettek. 
Világbajnokságnak is megfelelő erősségű mezőny állt rajthoz. 

A selejtező futamokat sikeresen teljesítette mindenki, de 64-ből a 32-már nem jutott magyar 
versenyző.
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2011. június 11-12 Magyar Bajnokság, felkészülési verseny, olimpiai válogató 
Gencsapáti

A hivatalos versenynaptár alapján 2011. június 11.-12.-én került megrendezésre Gencsapátiba 
a Magyar BMX-Cross Országos Bajnokság 1. és 2. fordulója.

A szervező egyesület a Gencsapáti KSE BMX Szakosztálya volt. Az elmúlt évek után kicsit 
változtattak a pálya vonalvezetésén, amely szerencsére a versenyzők többségének is elnyerte a 
tetszését.

Budapestről, Veszprémből, Hódmezővásárhelyről, Sopronból, Győrből, Hegykőről, 
Kőszegről Gencsapátiból, valamint Ausztriából érkeztek versenyzők. 

2011. június 18-19. Európa Bajnokság Birmingham (Anglia)

Az elnökség korábbi döntése értelmében, anyagi megfontolásból Magyarországot csak 
Szoboszlai Patrik képviselte. Selejtező futamok során már kiesett.

2011. július 08-10. Európa Bajnokság Haaksbergen (Hollandia)

Prájczer Péter, Rozsenich Gábor, Bujáki Bence, Szoboszlai Patrik versenyzők és Borbély 
Ferenc szövetségi kapitány vett részt az eb. utolsó kiemelt szorzójú versenyén. Sajnos a 
selejtező futamokon nem jutott tovább magyar versenyző. 

2011. augusztus 6-7 Magyar Bajnokság, felkészülési verseny olimpiai válogató Sopron

Teljes hazai BMX versenyzői gárda mellet Ausztriából, Szlovéniából, Szlovákiából érkeztek 
versenyzők az eseményre. Mind két nap a magyar válogatott keret versenyzői szerezték meg 
az 1-4. helyezést. 

2011. augusztus 17-20 Világ Kupa verseny London 

Prájczer Péter, Rozsenich Gábor, Szoboszlai Patrik versenyzők, Borbély Ferenc szövetségi 
kapitány vett részt az eseményen. Közel egy évvel a londoni olimpia előtt, mint minden más 
sportágban a teszt versenyt tartottak. Az igazat megvallva a rendezés nem sikerült igazán.

A pálya, mely csak egészen kis mértékben tér el a papendáli olimpiai (Hollandia) központban 
felépített verseny helyszíntől, alapjában igazi sx jelleget tükröz. Nagyon magas indító domb, 
hatalmas csak ugorható akadályok, nagyon gyors kanyarok. Július elején több napot töltöttünk 
el a hollandiai hasonló pályán és tulajdonképpen nagy önbizalommal érkeztünk ide. Sajnos az 
időjárással nem volt szerencsénk és nagyon kevés idő jutott a pálya begyakorlására. 

A feladat a legjobb 64-be kerülés volt minden versenyző számára. Rozsenich Gábor minden 
akadályt teljesítve a 83. (48.351), egy-egy akadályt hibázva Szoboszlai Patrik 104. (53.032), 
Prájczer Péter 99. (51.940) helyezést érte le 130 versenyző közül. 

E. 9/2011/3. Elnökségi határozat
Az elnökség a szövetségi kapitány beszámolóját elfogadta.
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3. számú napirendi pont: Pénzügyi helyzet

Borbély Ferenc elmondta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló összeg fedezi a 2011-ben még 
várható költségeket. A kiemelt rendezvény már nem lesz. A válogatott keret számára központi 
edzőtábort nem szervez, de kondicionáló edzések novembertől februárig folyamatosan 
tartanak. A MOB-tól még 700.000-ft várható.

4. számú napirendi pont: Vegyes ügyek

Borbély Ferenc elmondta, hogy Sportkorházban megkezdődtek a válogatott keret fizikai 
állapotának felmérései. Az általános vizsgálatok után, terheléses következett, majd BMX 
pályán, verseny szituációkban is lesz terheléses diagnosztika. 

Az Olimpia időpontjához közeledve, szűkíteni kell a válogatott keret létszámát és ez 
vonatkozik a további orvosi vizsgálatokra is. 

Somogyi Miklós elnök elmondja, hogy szűkíteni kell a válogatott keretet és javasolja, hogy 
legyen a jövőben felnőtt „A” és felnőtt „B” válogatott keret.

Fulainé, Grúber Judit szerint nem kellene különbséget tenni a versenyzők között. 

Molnár József is egyetért ezzel de elfogadja Somogyi Miklós érveit.

Borbély Ferenc korábban az elnökségi tagok számára elküldött egy versenyzői jellemzést. 
Ezeket a tényeket kellene alapul venni. 

A szövetségi kapitány elmondja, hogy amennyiben tudni lehet a MOB támogatási összegét 
2012-re vonatkozóan, akkor lehet csak a „B” keret támogatásáról dönteni. 

E. 9/2011/4. Elnökségi határozat
Az elnökség döntésének értelmében 2012-ben a válogatott keret az alábbiak szerint alakul:

Rozsenich Gábor Soproni Autóklub BMX SE Sopron felnőtt „A” 1991
Szoboszlai Patrik Lőrinc 2000 SE Budapest felnőtt „A” 1993

Bujáki Bence Hód-Kerékpáros SE Hódmezővásárhely felnőtt „B” 1993
Szollár Zsolt Extrém Bike SE Nagykanizsa felnőtt „B” 1993
Prájczer Péter KTM Sportklub Sopron felnőtt „B” 1978

Szövetségi kapitány: Borbély Ferenc

Költségek alakulása:

Szűkített „A” keret 2 fő, 2011.10.09-től
Szállás, útiköltség, nevezési díj, edzőtábor, novembertől-februárig tartó erőnléti edzés 
költségei, de csak sportág specifikus terv alapján. Egyénileg fizetendő: étkezés, kivéve az 
edzőtáborok során legálisan elszámolható étkezéseket.

Tartalék „B” keret 3 fő, 2011.10.09-től
Útiköltség, amennyiben elegendő hely van a csapatautóban, mely a szűkített keretet szállítja. 
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Egyénileg fizetendő: szállás, nevezési díj, étkezés, útiköltség, amennyiben nincs elegendő hely 
a csapatautóban. 

Borbély Ferenc elmondta, hogy október közepén a Sportkorház orvosai a válogatott keret 
számára BMX kerékpárral történő terheléses vizsgálatot kíván elvégezni. Az „A” keret 
számára kötelező. 

Somogyi Miklós elnök megköszönte a jenlévők aktív részvételét majd az elnökségi ülést 
bezárta. 

Következő elnökségi ülés várhatóan 2012. január

Budapest, 2011.09.29.

Lejegyezte: Hitelesítette: 
Borbély Ferenc Fulainé, Grúber Judit


