BESZÁMOLÓ
Az ORV versenysorozat 2016. évi versenyeiről
Szövetség: ……Magyar Kerékpáros Szövetség…………………………………..
Sportág/Szakág*: …Kerékpár/ Pálya Egy sportágon belül több szakágnak, vagy nemenként
külön rendezik az ORV-t, akkor a beszámolót eseményeként külön-külön kell kitölteni és
benyújtani.
ORV 2015. - Beszámolóhoz szempontok. Kérjük, minden ponthoz kerüljön információ!
• Helyszín (ország, település, létesítmény): Csehország, Prostejov, Velodrom Prostejov
• Dátum: 2016.08.25-26.
• Résztvevő korosztályok elnevezése, és születési éve: WU19, U19, 1998-1999
• Résztvevő országok száma, és felsorolása: 5 – Cseh, Szlovák, Osztrák, Lengyel, Magyar
• Magyar csapat létszám adatai (versenyzők nemeként, edzők, esetleg bírók): 5 fő, 1 fő lány,
2 fő fiú, 2 fő kísérő
Résztvevő versenyzők: Molnár Gábor, László Tamara, Orosz Gergő, Borissza Johanna,
Lovassy Krisztián
Résztvevő kísérők: Pataki Ibolya, Venczli Krisztián
• Teljes ORV adatai (létszámok, korosztályok, nemek, súlycsoportok, stb.): 65 fő fiú, 31 fő
lány, U15-U17-U19, WU15-WU17-WU19
• Csapatkijelölés szempontjainak rövid leírása: az ORV kereten felüli, verseny egyéb
költségeit vállaló csapat/kísérő. Versenyzők kijelölés a szakági feltételeknek való
megfelelés, UCI kategóriájú versenyszint teljesítése.
• Amennyiben volt, akkor a közvetlen felkészülés (edzőtábor) leírása: nem volt
• Éremtáblázat, végeredmény (hivatalos versenyjegyzőkönyvet kérjük csatolni a
beszámolóhoz): 1db 2. hely.
Rövid szöveges szakmai összegzés a versenyről, és magyar csapat teljesítményének értékelése:
Ifi nőknél Tamara a scratchben a kevés pálya rutin miatt sajnos az utolsó két körben elszakadt a mezőnytől és így a 10.
helyet tudta megszerezni. A pontversenyben már sokkal ügyesebben mozgott, pontokat is tudott szerezni és a
végelszámolásban a kiváló 7. helyen végzett.
Elit nők mezőnyében Borissza Johanna a scratch versenyben 8. helyre futott be, selejtezőben sitén 8. helyen végzett. A
pontversenyben pedig változatlanul a 8. lett.
Ifjúsági fiúknál,Orosz Gergő nagyon akció dúsan versenyzett, de véghajránál elszámolta magát és a 11. helyre ért csak
fel, Molnár Gábor lekövette honfitársát és a 12. helyen végzett. A selejtező versenyben a két fiú helyet cserélt, Gábor a
15. Gergő a 16. lett. A pontversenyben Gergő nagyon intenzíven kezdett és a verseny első felében már elmenésben
volt 3 társával. Gábor az elmenésre való felzárkózási próbálkozása közben óriásit védett, hogy ne kerüljön bukásba így
kiküllőzött kerekét kicserélve a mezőnybe állhatott vissza. Gergő elmenése felért így plusz 20 ponttal és a köztes
hajrákban megszerzett pontjaival a végelszámolásban a kiemelkedő 3. helyen végzett. Gábor a 17. helyen zárt.
• A MOB támogatás, és az esetleges egyéb források felhasználásnak rövid leírása: Szállás
és étkezési költségek fedezete.
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ORV 2017 – Ezt a pontot is kötelező kitölteni. Amennyiben nincs információ, akkor azt is
kérjük szépen jelezni itt írásban.
Javaslatok és tervek, ORV rendezési, vagy ORV-re történő részvételi információk rövid
ismertetése:
A pálya szakág a 2017-es évben is Prostejovba tervez versenyezni, az augusztusban 24-25-én
megrendezésre kerülő UCI CL1 kategóriájú Memorial of Otmar Malecek – Prostejov ORV
versenyen Csehországban. A MOB támogatását szállás, utazás és étkezési költségek
finanszírozására kívánja fordítani.

Dátum: 2016. november 30.

……….…………….…………….…………………………….
szövetség részéről képviseltre jogosult személy aláírás (PH)
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BESZÁMOLÓ
Az ORV versenysorozat 2016. évi versenyeiről
Szövetség: Magyar Kerékpáros Szövetség
Sportág/Szakág*: BMX Cross
*Egy sportágon belül több szakágnak, vagy nemenként külön rendezik az ORV-t, akkor a
beszámolót eseményeként külön-külön kell kitölteni és benyújtani.

ORV 2015. - Beszámolóhoz szempontok. Kérjük, minden ponthoz kerüljön információ!
• Helyszín (ország, település, létesítmény):
• Magyarország, Veszprém, BMX pálya Veszprém
• Dátum:
• 2016.09.10.
• Résztvevő korosztályok elnevezése, és születési éve:
• Ifjúsági 2002-2003, Junior 2001-2000
• Résztvevő országok száma, és felsorolása:
• 3, Magyarország, Szlovénia, Lengyelország
• Magyar csapat létszám adatai (versenyzők nemeként, edzők, esetleg bírók):
Ifjúsági
Lajtos Krisztián
Göndöcs Erik
László Milos
Bálint Gyula
Wolher Armandó
Zsiga Milán
Bálint Péter
Tircsi Andrea

Gysev Sopron BMX SE
Veszprémi Spartacus SE
veszprémi Spartacus SE
KSI Budapest
Veszprémi Spartacus SE
KSI Budapest
KSI Budapest
KSI Budapest

Junior
Pichler Igor
László Tamara

Gysev Sopron BMX SE
KSI Budapest

• Teljes ORV adatai (létszámok, korosztályok, nemek, súlycsoportok, stb.):
Gyermek 1, 8 éves korcsoport, 2 fő, Gyermek 2, 9-10 éves korcsoport, 5 fő, Serdülő 4 fő, Ifjúsági
11 fő, Junior 3 fő, Felnőtt 5 fő
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• Csapatkijelölés szempontjainak rövid leírása:
• Amennyiben volt, akkor a közvetlen felkészülés (edzőtábor) leírása:
• Éremtáblázat, végeredmény (hivatalos versenyjegyzőkönyvet kérjük csatolni a
beszámolóhoz):
• Rövid szöveges szakmai összegzés a versenyről, és magyar csapat teljesítményének
értékelése:
2014 után ismét Magyarországon került megrendezésre a 2016. évi ORV BMX cross kerékpáros
rendezvény. A házigazda a Veszprémi Spartacus SE Magyarország első BMX klubja és több
rangos rendezvényt szervezett már az évek során.
A veszprémi pálya szintén az ország első ilyen célú létesítménye, 1988-ban épült. Az utóbbi
években teljesen átépült és megújult.
A versenyre Szlovéniából, Lengyelországból érkeztek versenyzők. A 13-14 éves korcsoportban 5
Magyar versenyző is a döntő futamba került, azonban dobogós helyezést nem sikerült elérni. A
15-16 éves korcsoportban egy második és egy harmadik helyezést ért el Magyar versenyző
Sajnálatos, hogy sem Szlovák, sem Cseh BMX versenyzők nem vettek részt az eseményen, noha
a versenynaptárban szerepelt az esemény.
• A MOB támogatás, és az esetleges egyéb források felhasználásnak rövid leírása:
BMX versenypálya előkészítés, karbantartás, murvázás
Mobil WC
EÜ szolgálat
Serlegek, érmek

80.000/

125.000-ft
31.750-ft
40.000-ft
160.000-ft

ORV 2017 – Ezt a pontot is kötelező kitölteni. Amennyiben nincs információ, akkor azt is
kérjük szépen jelezni itt írásban.
A BMX szakág 2017. évi versenynaptára elkészült, 2017.05.13. időpontra Magyarországi
helyszínnel tervezve lett ORV verseny.

Javaslatok és tervek, ORV rendezési, vagy ORV-re történő részvételi információk rövid
ismertetése:
Az ORV versenyeken résztvevő országokkal célszerű lenne hatékonyabban egyeztetni a
versenyek időpontjait.
Dátum: 2016. szeptember 22.

……….…………….…………….…………………………….
szövetség részéről képviseltre jogosult személy aláírás (PH)
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BESZÁMOLÓ
Az ORV versenysorozat 2016. évi versenyeiről
Szövetség: Magyar Kerékpáros Szövetség
Sportág/Szakág*: MTB (Hegyí kerékpár)
*Egy sportágon belül több szakágnak, vagy nemenként külön rendezik az ORV-t, akkor a
beszámolót eseményeként külön-külön kell kitölteni és benyújtani.

ORV 2015. - Beszámolóhoz szempontok. Kérjük, minden ponthoz kerüljön információ!
• Helyszín (ország, település, létesítmény): Pilisszántó (2095)
• Dátum: 2016. április 23.-24.
• Résztvevő korosztályok elnevezése, és születési éve:
U15 (2002-2003)
U17 (2000-2001)
U19/Junior (1998-1999)
• Résztvevő országok száma, és felsorolása: 5
- Csehország
- Szlovákia
- Németország
- Ausztria
- Magyarország
• Magyar csapat létszám adatai (versenyzők nemeként, edzők, esetleg bírók):
U15: 3 fő (1 lány, 2 fiú)
U17: 4 fő (2 lány, 2 fiú)
U19/Junior: 4 fő (2 lány, 2 fiú)
Edző-csapatvezető: 1 fő
Versenyigazgató: Benkó László
UCI pálya felelős: Reznik Sándor
Gyerek pályák felelőse: Fetter György
UCI főbró: Dahle Heikki (Nor)
Magyar bírók: Tam Csilla, Bondor Péter, Kovács László, Gulyás Mihály, Földi József
• Teljes ORV adatai (létszámok, korosztályok, nemek, súlycsoportok, stb.):
U15: 12 lány, 19 fiú (31 induló)
U17: 10 lány, 25 fiú (35 induló)
U19/Junior: 4 lány, 18 fiú (22 induló)
• Csapatkijelölés szempontjainak rövid leírása: A következő két eseményen a legjobb
formában lévő korosztályos versenyzők kerültek a csapatba:
- utánpótlás válogatott edzés a versenypályán (Pilisszántó, március 29.)
- utánpótlás válogató verseny (Nagykovácsi, április 10.)
• Amennyiben volt, akkor a közvetlen felkészülés (edzőtábor) leírása: Április 16.-17.-én
Pilisszántón. Korosztályos válogatottnak speciálisan a versenypályán tartottunk szakaszoló
és időmérő edzéseket.
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• Éremtáblázat, végeredmény (hivatalos versenyjegyzőkönyvet kérjük csatolni a
beszámolóhoz):
http://www.temposport.hu/download/2016_pilis_xco.pdf
• Rövid szöveges szakmai összegzés a versenyről, és magyar csapat teljesítményének
értékelése: A speciális pályaedzéseknek is köszönhetően a magyar csapat kiválóan
szerepelt. Mindhárom korosztályban volt dobogós helyezettünk, U17-ben lányok és fiúk
között is sikerült a győzelmet megszerezni. Egyben nagyon jó felkészülés volt a szezon
további versenyeire.
• A MOB támogatás, és az esetleges egyéb források felhasználásnak rövid leírása:
A MOB támogatást időmérésre és regisztrációra (Temposport, 241,300Ft Br.) illetve
egészségügyi biztosításra (Falcon Medical Zrt., 111,150Ft Br.) használtuk fel.
Szövetségi, támogatói és saját forrásaink voltak még. Ezeket rendezési költségekre
használtuk fel (hangosítás és műsorvezetés, versenybírók, engedélyek, érmek,
pályaépítés, stb.).

ORV 2017 – Ezt a pontot is kötelező kitölteni. Amennyiben nincs információ, akkor azt is
kérjük szépen jelezni itt írásban.
Javaslatok és tervek, ORV rendezési, vagy ORV-re történő részvételi információk rövid
ismertetése: Szeretnénk 2017-ben részt venni az ORV-n. Jelenleg nincs hivatalos információnk a
helyszínről, várhatóan Csehországban fogják rendezni. Szállásra és utazásra szeretnénk
támogatást kérni.

Dátum: 2016.november 30.

……….…………….…………….…………………………….
szövetség részéről képviseltre jogosult személy aláírás (PH)

2

BESZÁMOLÓ
Az ORV versenysorozat 2016. évi versenyeiről
Szövetség: Magyar Kerékpáros Szövetség
Sportág/Szakág*: Országúti szakág
*Egy sportágon belül több szakágnak, vagy nemenként külön rendezik az ORV-t, akkor a
beszámolót eseményeként külön-külön kell kitölteni és benyújtani.
ORV 2016. - Beszámolóhoz szempontok. Kérjük, minden ponthoz kerüljön információ!
• Helyszín (ország, település, létesítmény): Terezin és környéke (CZE)
• Dátum: 2016.05-4-8.
• Résztvevő korosztályok elnevezése, és születési éve: U19, ifjúsági, 1998-1999
• Résztvevő országok száma, és felsorolása: 22 csapat, 19 nemzet, 131 induló: ITA, NED,
CZE, USA, SLO, SVK, GER, KAZ,POL, FRA, AUT, CRO, BEL, SWE, MEX, SRB, NOR,
LUX, HUN
• Magyar csapat létszám adatai (versenyzők nemeként, edzők, esetleg bírók):
Résztvevő versenyzők: Peák Barnabás, Karl Ádám, Béke Marcell, Istlstekker Zsolt, Kiss
Hunor Máté, Szőlősi Ferenc
Résztvevő kísérők: Somogyi Miklós, Rusovszki Gábor
• Teljes ORV adatai (létszámok, korosztályok, nemek, súlycsoportok, stb.): 22 csapat, 19
nemzet, 131 induló
• Csapatkijelölés szempontjainak rövid leírása: Előző évi teljesítmény, válogatott
edzőtáborokban nyújtott teljesítmény, az ORV-t megelőző időszakban lezajlott versenyek.
Amennyiben volt, akkor a közvetlen felkészülés (edzőtábor) leírása: Felkészítő edzőtáborok,

2016. március 09-15. Fazana, Istria, és 2016. március 19-25 Kőszeg.

• Éremtáblázat, végeredmény (hivatalos versenyjegyzőkönyvet kérjük csatolni a
beszámolóhoz):
Rövid szöveges szakmai összegzés a versenyről, és magyar csapat teljesítményének értékelése:
Peák Barnabás:
Nemzetközi szintű versenyző. Összetettbeli 22. helyezése figyelemre méltó a világ legjobbjai között.
Karl Ádám:
Két top 20 szakasz eredménye is volt. Elsőévesként teljesítmény nagyon jó.
Istlstekker Zsolt:
A legrutinosabb versenyzőnk, amit az utolsó szakaszon elért 15. helye is mutat.
Beke Marcell:
Nagyon jó csapatember, „minden kibír”. Sokat segített társainak eredményeik elérésében.
Szöllősi Ferenc:
Az első igazán komoly versenye. Tapasztalatlansága ellenére sokat segített társainak.
Kiss Hunor:
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Az első szakasz után jelentkező megfázása ellenére önként vállalta a versenyeket. Az utolsó szakaszon
adta csak fel a versenyt.
Összességében a magyar csapat jól szerepelt az előző évekhez képest, sajnos Peák nem tudott az első 20 versenyző
közt végezni összetettben, így NCup pontot nem sikerül szereznünk az eseményen.
A 2016. évben ez volt az első NCup melyen részt tudtunk venni, remény van arra, hogy a későbbiekben pontokat tudjuk
gyűjteni. (Ez meg is történt júliusban a luxemburgi NCup-on)

• A MOB támogatás, és az esetleges egyéb források felhasználásnak rövid leírása:
A támogatás teljes egészében a résztvevők által kért részvételi költségre lett felhasználva.

ORV 2017. – Ezt a pontot is kötelező kitölteni. Amennyiben nincs információ, akkor azt is
kérjük szépen jelezni itt írásban.
Javaslatok és tervek, ORV rendezési, vagy ORV-re történő részvételi információk rövid
ismertetése:
Nagy valószínűséggel ugyan ez a verseny lesz az országúti ORV 2017-ben is. Magyarország
csapata a 26. helyen végzett az NCup pontrangsorban, azonos 9 ponttal a VB.-n jól szereplő
Eritreával, ezzel sajnos pont kiesett a 25-ből, mely az automatikus meghívásokat jelentette volna a
2017-es év össze NCup eseményére.
Ezért számukra kiemelten fontos lesz a 2017-es ORV részvétel, mert az NCup egyben a 3.
Ifjúsági Olimpiai Játékok kvalifikációs eseménysorozata országúton.

Dátum: 2016. november 30.

……….…………….…………….…………………………….
szövetség részéről képviseltre jogosult személy aláírás (PH)
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