Magyar Kerékpáros Szövetség
BMX szakági tanácsülés
2016.05.11. 10.00 óra
Budapest KSI faház

Jelen voltak: Borbély Ferenc, Rozsenich Gábor (megbízással), Szoboszlai Károly, Somogyi
Miklós, Zsembery Barnabás, Szoboszlai Patrik meghívottként.
Napirendi pontok:
1. 2016. évi szakmai terv KSF 5, MOB,
2. Olimpiai résztvevők kijelölése,
3. Válogatott keret meghatározása,
4. BMX szabálykönyv változás,
5. Vegyes ügyek.
1. napirendi pont.
Borbély Ferenc (BF) ismertette a szakági tanáccsal a 2016. évi szakmai tervet, mely tételesen
magába foglalja a KSF 5-ben a felnőtt, utánpótlás válogatott keret finanszírozásának ütemét,
valamint a MOB támogatás terhére elszámolható költségeket.
élversenyzés KSF 5

5.000.000-ft, ebből 1.800.000-ft felnőtt válogatott keret
felkészülési versenyek, edzőtáborok, 1.500.000-ft Gysev
Sopron BMX SE műhelytámogatás, 1.500.000-ft
Veszprémi Spartacus SE műhelytámogatás, 200.000-ft
UCI Nemzeti Bajnokság megrendezése,

utánpótlás

5.350.000, ebből 300.000-ft Diákolimpia, 2.000.000-ft
utánpótlás válogatott keret versenyeztetés, 3.050.000-ft
iskolai kerékpáros oktatás támogatása.

MOB

4.500.000-ft ebből 1.375.000-ft vb. részvétel, 625.000-ft
EB. Verona részvétel, 2.500.000-ft sportszolgáltatás

ORV

Olimpiai Reménységek versenye 200.000-ft

Egyéb projektek

El nem számolható tételek 700.000-ft (szakágvezető,
szakági tanács költségek)

összesen:

15.750.000-Ft

2016/05/11/01. Határozat, szavazás egyhangú.
A szakági tanács az előzetesen e-mailen elküldött anyagot az iskolai kerékpáros oktatási
program egyes tételeinek módosításával –egyhangúan elfogadta- (szakmai terv, mellékelve).

2. számú napirendi pont
2016. évi Riói Olimpia résztvevőinek meghatározása.
BF ismertette a Riói Olimpiára történő kvalifikáció menetét. A kolumbiai vb. van reális esély
a részvételi lehetőség megszerzésére. A világbajnokságon a korábbi szakmai testületi döntés
értelmében Szoboszlai Patrik versenyző és Borbély Ferenc kísérő vesz részt. Számítások
szerint kvóta szerzési esély csak a legjobb 32-be kerülés esetén lehetséges.
2016/05/11/02. Határozat, szavazás, egyhangú - elfogadva
A Riói Olimpián résztvevők meghatározása versenyzők esetén az alábbi:
1. Amennyiben a világbajnokságon sikerül a kvalifikáció, abban az esetben az
a versenyző fog részt venni a 2016. évi Riói Olimpián, aki a kijutási
lehetőséget a kolumbiai világbajnokságon megszerezte,
2. Amennyiben a világbajnokságon nem sikerül az Olimpiai kvótaszerzés, de
Magyarország „szabadkártyával” szerez jogot az indulásra, a 2016. évi
UCI pontszerző versenyeken elért versenyzőnkénti, UCI pontok összességét
(UCI egyéni ranglista) kell figyelembe venni 2016. 05.16. - 2016. 07. 31,
időszak között.
(UCI pontszerző versenyeknek kell tekinteni, minden olyan eseményt,
melyen UCI ranglista pontokat kapnak a versenyzők).
Csapatvezető, vezetőedző: Borbély Ferenc
3.

számú napirendi pont

2016. évi válogatott keret.
BF elmondta, hogy Kelemen Botond és Szalai Patrik is jelezte, hogy 2016-évben nem kíván
versenyezni. A szabálykönyv 6.8. pontja szerint az alábbi versenyzők fellelnek meg a
válogatott keret kritériumának.
2016/05/11/03. Határozat, szavazás, egyhangú - válogatott keret elfogadva
Elite

Szoboszlai Patrik
Veszprémi Spartacus Se
Magyar Kupa összetett első hely, világranglistán legjobb Magyar,
Bujáki Bence
Gysev Sopron BMX SE
Országos Bajnok

Challenge

Buday Zoltán

Veszprémi Spartacus SE
világbajnokság 2016. 6. hely

Buday Ádám

Veszprémi Spartacus SE
világbajnokság 2016. cruiser 8. hely

Borbély Ferenc Benedek

Veszprémi Spartacus SE
„A” kategóriás verseny, döntő 3. hely,

Zsembery Boldizsár

Törökbálinti BMX SE
„A” kategóriás verseny, döntő 5. hely,

A szakági tanács saját hatáskörében Pichler Igor Gysev Sopron BMX SE, és Vincze Gergely
SOSE Gencsapáti, válogatott státuszát elfogadta, noha a két versenyző nem teljesítette a
válogatott kerettagság feltételeit. Mindkét versenyző az előző évek során kiválóan teljesített
és a tanács ezeket a szempontokat vette figyelembe.
4. számú napirendi pont
BMX Szabálykönyv változás
BF elmondta, hogy a korábban a szakág és az MKSZ elnöksége által elfogadott BMX
szabálykönyv bajnoki meghatározásából minden pontnál kimaradt a Magyar Kupára való
vonatkozás. A mellélet szabálykönyvben kék színnel lettek jelölve a változások. Egységes
szerkezetben elfogadható.
2016/05/11/04. Határozat, szavazás, egyhangú
A 2016. évi szabálykönyvet a szakági tanács elfogadta.
5. számú napirendi pont, vegyes ügyek
válogatott mez használata,
BF elmondta, hogy több szülő is jelezte, hogy a versenyzők szeretnének a Magyar BMX
válogatott mezben versenyezni az év folyamán. Esetlegesen megvásárolnák a válogatott
mezt.
2016/05/11/05 Határozat, szavazás, egyhangú - elfogadva
1. Magyarországi versenyen nem kötelező a válogatott mez használata a válogatott
versenyzőnek,
2. Válogatott mezt csak válogatott versenyző viselhet,
3. Külföldi versenyek alkalmával a válogatott versenyzőknek, kötelezően viselni kell a
válogatott mezt a versenyek és az eredményhirdetés alkalmával,
BMX válogatott mez csak a Magyar Kerékpáros Szövetség BMX szakági bizottságának
engedélyével készíttethető.

2016/05/11/06 Határozat, szavazás, egyhangú - elfogadva
válogatott keret versenyeztetése,
A 2016. évi szakmai programot tekintetbe véve a tervezet támogatások, mind a felnőtt és mind
az utánpótlás válogatott versenyzőkkel kapcsolatosan, azok versenyen, edzőtáborban való
részvételére költhetőek. Amennyiben a versenyző az év folyamán nem a válogatott státusznak
megfelelő eredményt ér el a támogatás megvonható. A támogatás megvonásáról a szakági
tanács dönt.
Magyar Kupa pontozási rendszer
BF tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 2016.04.16-17-én a Csehországi Brno-ban megtartott
Magyar Kupa rendezvényen a rendező a magas résztvevői létszám miatt a versenyzőket
évenkénti korcsoportba sorolta. A szabálykönyv szerint összevont és korosztályonkénti
csoportokra vonatkozik a pontozási rendszer, ezért a Magyar Kupában elért pontokat
valamilyen objektív elv alapján kell el dönteni.

Zyembery Barnabás javasolta, hogy a két forduló eredményét töröljék.
2016/05/11/07. Határozat, szavazás, Borbély Ferenc, Somogyi Miklós Szoboszlai Károly,
Rozsenich Gábor ellene, Zsembery Barnabás mellette. A Brno verseny törlését a szakági
tanács nem fogadta el.
BF két lehetséges pontozási javaslatot ismertetett:
1. minden Magyar versenyző a Brnoi verseny mindkét futamán (2016.04.16-17) az adott
korcsoportban elért eredménye alapján a külföldi versenyzők helyezéseit is beleértve kapjon
Magyar Kupa pontokat,
2. miden Magyar versenyző a Brnoi verseny mindkét futamán (2016.04.16-17) csak a
Magyar versenyzők helyezéseinek pontszámát kapja meg.
ZSB határozottan kérte, hogy a szakági tanács ezt a javaslatot ne tárgyalja és változatlanul a
törlés mellett érvelt.
2016/05/11/07. Határozat, 1. számú változatra, szavazás Zsembery Barnabás, Rozsenich
Gábor ellene, Somogyi Miklós, Szoboszlai Károly, Borbély Ferenc mellette, - elfogadva A Brnoi Magyar Kupa futam során a Magyar versenyzők - azokban a Brnoi szervező által
2016.04.16-17.-én, meghatározott - korcsoportokban elért eredményeik alapján, a Magyar
Kupa pontozási rendszerének megfelelő pontokat kapják, a korcsoportban elért helyezésük
szerint. Ezek szerint, aki a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17+, elite korcsoportban
indult - a külföldi versenyzőket is számítva- 1., 2. 3., stb. helyezésért az alábbi pontokat
kapja.
1. 30p, 2. 27p, 3. 25p, 4. 23p, 5. 22p, 6. 21p, 7. 20p, 8. 19p 9. 18p, 10. 17p, 11. 16p, 12. 15p, 13. 14p, 14. 13p,
15. 12p, 16. 11p, 17. 10p, 18. 9p, 19. 8p, 20. 7p, 21. 6p. 22. 5p. 23. 4p. 24. 3p. 25. 2p. 26.-32. 1p

Példa: Az a Magyar versenyző, aki a 17+ kategóriában mindkét nap 7. helyen végzett, a 7.
helyért járó pontot kapja, vagyis 20 pontot.

2014., 2015. évi ki nem fizetett készpénzes számlák
Több szülő és versenyző nem kapta meg a 2014. 2015. évi készpénzes számlák összegét.
BF elmondta, hogy folyik a számlák vizsgálata, a Szövetség mindent meg tesz annak
érdekében, hogy a számlák kifizetésre kerüljenek.

Budapest, 2016. 05.11.

Borbély Ferenc

Zsembery Barnabás

