KIEGÉSZÍTÉS ÉS TÉNYADATOK A BMX CROSS SPORTÁGFEJLESZTÉSI
TERVHEZ.
EZ NEM MESE EZ VALÓSÁG
UCI MTB Világbajnokság Kaprun /Ausztria/
Aki ott volt látta és tudja mi is történt valójában Kaprunban, aki nem volt ott annak e rövid
jegyzet megpróbálja bemutatni amit mi BMX-esek már régóta tudunk.
Nagyon sok ismerős arcot lehetett látni a Vb. ideje alatt a BMX-esek idősebb táborából, akik
most a 4x down hill kategóriában próbálnak szerencsét (persze ez sem igaz, hiszen az élen csak
BMX-es van).
A 4x-ban kb. 95-% azoknak a versenyzőknek a száma, akik korábban, vagy még most is BMX
versenyzők voltak. Most 4x-nak hívjuk ezt a versenyzési ágat, jóllehet ez csak egy BMX down hill,
mint ahogy a gondolataimban is úgy fogalmazódik meg, hogy ez a versenyág az idősebb BMXesek kategóriája, hozzájuk csapva a mai MTB Junior és Elite versenyzőit. Franck Roman is egy
régi BMX-es fickó és top down hill versenyző, aki most MTB 4x pályákat épít. Miért nem fejlődik
a BMX olyan látványosan világszerte, mint az MTB? Nagyon érdekes, nem igaz?
A legfőbb irányító ember a 4x rendező személyzetében Kaprunban a szintén BMX-es Eric Kartel
volt, akit mindannyian jól ismerünk. Ezek a volt BMX versenyzők a szívük mélyén még mindig
hisznek abban, hogy a BMX sport egyszer teljes mértékben oda kerül, ahová való, minden
kerékpáros ág számára képes utánpótlás versenyzőket adni.
SEMMILYEN MÁS KERÉKPÁROS ÁGBAN NINCS ÉS NEM IS LESZ ILYEN SZINTŰ
VERSENYZŐI ELŐKÉPZÉS.
Elkezdődött az MTB világbajnokság, ezen belül a down hill verseny. Korábbi BMX versenyzők
álltak rajthoz ebben a szakágban és bemutatták jártasságukat, tudásukat, ügyességüket, mely
elvitathatatlan. A technikai tudás, mely manapság elengedhetetlen az említett kategóriákban
valójában honnan is ered? Átugrani egy dupla ugratót, úgy hogy közben kanyar következik, vagy
gyors tempóval végrehajtott nagy ugrás után tökéletesen landolni a talajon és közben show
elemeket bemutatni a levegőben.
Nos, ez egy BMX versenyző számára minden napos dolog.
De vissza az MTB dualhoz, vagy down hillhez, 4x-hoz:
Legfőként a BMX-es múlttal rendelkező versenyzők akarták a rövid BMX pályához hasonlító
létesítményeket, hogy be tudják mutatni a sportágat a nézőknek. Bevezették a dual szlalom
versenyeket. Különös gonddal ügyelve arra, hogy teljesen ne hasonlítson ez a műfaj a BMX-hez
(két versenyző indult a szűk pályán)
Ismét a legtöbb BMX versenyző került az élre. A dual szlalommal az volt igazából a probléma,
hogy csak két versenyző indult egyszerre és amelyik erőszakosabb volt (nem jobb) ki tudta lökni a
másikat akár már az első kanyarban is, s a futam véget ért. Nem igazán volt látványos a TV és a
nézőközönség számára.

Nos, egy középszintű border cross kezdett feltűni a pályákon, ami abból ált, hogy BMX pályákon
versenyeztek MTB kerékpárokkal, illetve valamilyen olyan pályán, ami nagyon hasonlított a BMX
pályához. Ez a fajtaversenyzési forma is jó néhány BMX versenyzőt szippantott el a sportágtól.
Idősebb BMX versenyzők nagyobb kerékpárokon akartak versenyezni és valami újat tenni.
Végül, összefoglalva a fentieket:
A UCI színein belül a dual szlalom átalakult 4x-á, s ezzel visszatértünk, ahonnan elindultunk:
A KÖR BEZÁRULT.
GYAKORLATILAG BMX DOWN HILL-RŐL BESZÉLÜNK CSAK
KEREKEKKEL ÉS CSAK NÉGY VERSENYZŐVEL FUTAMONKÉNT.

NAGYOBB

Más téma.
BMX Cross Európa Bajnokság Essellbach.
Már régóta készen állunk arra, hogy változások történjenek ezen az eseményen. Valójában, úgy

gondolom, hogy down hill BMX pályákat fognak használni a jövőben.
A Kapruni tapasztalatok azt mutatják, hogy meggyőződhettünk arról, hogy valaminek történnie
kell, hogy egy új fellendülés kezdődjön el a BMX sportban is, hogy segítséget adjon ahhoz, hogy
valójában felemelkedjen egy felnőtt sportággá.
A UCI vezetői is jelen voltak a Kapruni Vb.-én, látták a BMX versenyzők tudását. Ezek mellett
most már nem lehet elmenni.
Egy teljesen új verseny szériát kell létrehozni. A meglévő BMX pályák mintájára down hill BMX
pályákat kell építeni a Junior és Elite versenyzők számára.
A BMX down hill versenyzés, mint egy korai versenykezdet már megvalósult az Egyesült
Államokban. Kell, hogy legyen helyszín és pálya Európán belül is legalább 5 vagy 6 országban.
Nagyszerű pályákat kell építeni.
A versenysorozatot (Európa Bajnokságot) a Junior és Elite versenyzők számára kell szervezni,
természetesen a két feljövő kategóriát is beleértve (15, 16 évesek), mint lehetséges utánpótlást.
Két csoportra kell osztani a versenyzőket, kerékpár kerék méret szerint:
-

20” kerekűek,
24”, vagy annál nagyobb ATB, MTB kerékpárok (együtt versenyeznek),

Mindent el kell követnünk, hogy a régi BMX versenyzőket vissza csábítsuk az MTB down hillből, vagy a 4x-ból.
Ennek a versenysorozatnak kell, hogy legyen minden eszköze és technikai felszereltsége ahhoz,
hogy kitűnő eseményeket rendezzünk.

Más kerékpáros ágakban ezek a feltételek biztosítva vannak. Gondoljunk a világos pontozási
rendszere, az idő és előnevezési beosztásra, továbbjutási lehetőségek világossá tételére,
leggyorsabb kör regisztrálásának lehetőségére, a rossz startolási elv kiépítésére és így tovább.
Ezek talán nincsenek meg a BMX-ben? De, igen, csak tökéletesíteni kell őket.
Természetesen a TV jelenléte nagyon fontos és, ha BMX down hill versenyről beszélünk nagyonnagyon fontos, hogy ezt bemutassuk Európának. Nem szabad várni tovább!!! Ezek az ötletek a
BMX-ből erednek. Ha a tipikus BMX pályák nem vonzóak, használjuk ki ezt a lehetőséget.
A helyszíneket illetően mindenki nézzen körül a környezetében, hogy milyen lehetőségek vannak
egy BMX down hill pálya létesítésére. Egy teljesen tökéletes pályának nyolc versenyző számára
alkalmasnak kell lennie.

Még egyszer, hogy tisztán lássuk a helyzetet:
SEMMI ÚJ NEM TÖRTÉNT!!!
Gondoljunk csak a BMX down hill pályára az USA-beli Coronában. A régmúlt időkről vannak
még videó és fényképfelvételek, melyek azt tanúsítják, hogy az első BMX pályák hegyen voltak.
És milyen nagyszerű versenyeket láthatunk.
Több Elite versenyző véleménye szerint a régebben megbukott Világkupa újra a régi fényében
tündökölhet, hiszen a tervezett helyszín 2003-ban az USA-beli BMX down hill pálya lesz
Woodwardban UCI-NBL szervezésben.
Csak azok az Elite és Junior versenyzők nevezhetnek, akik teljesítették a feltételeket, s össze
gyűjtöttek annyi pontot.
De beszélhetnénk más pályákról is (természetesen BMX down hill) ahol BMX X-game eseményt
rendeztek ESPN és MC Goo szervezésében.
Remélem, hogy a fenti gondolatok egy újabb lökést adnak nekünk, nektek ahhoz, hogy
elkezdjünk érvelni a lehetőségek birtokában a BMX felemelkedéséhez.
Utóirat:
Pálya világbajnokság 2002

Férfiak sprint szám:
VIII. Jamie Staff BMX-es
Férfiak sprint csapat világbajnok:
I.

Anglia
tagjai:
1. Jamie Staff BMX-es
……
A VUELTÁN egy olasz kerekes Angelo Furlan szakaszgyőzelmet szerzet (volt BMX-es)
Borbély Ferenc

