TÁJÉKOZTATÓ
az Ózdi Kerékpáros Egyesület tevékenységéről
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Előterjesztő: Ózdi Kerékpáros Egyesület Elnöke

Kezdetektől napjainkig
A hegyikerékpározás az 1980-as években kezdte el meghódítani az Amerikai
Egyesült Államokat, ezt követően az 1990-es években Európát és hazánkat is elérte az
úgynevezett mountain bike őrület. Az egyre növekvő népszerűségnek köszönhetően
1993-ban megalakult hazánk hegyi kerékpáros szövetsége a Magyar Mountain Bike
Szövetség. Mivel többször szerveztek városunkhoz közel (Miskolc, Eger, Salgótarján)
ilyen jellegű kerékpáros versenyeket, így hamarosan Ózdot is elérte ez az új
„divathullám”. Egyre több kerékpározást kedvelő fiatal jelent meg városunkban, így
adódott az ötlet, hogy mi lenne, ha alakítanánk egy kerékpáros klubbot és egyesületi
keretek között bringáznánk tovább. Így 1999 februárjában 22 alapító taggal a B-A-Z
Megyei Bíróság közhasznú sportegyesületként bejegyezte az Ózdi Kerékpáros
Egyesületet.
A 2015-ben megújított alapszabályunk értelmében egyesületünk vezetősége
négy főre csökkent és a következőképpen áll össze. A tagság képviseletében eljáró
továbbra is az elnök, illetve helyetteseként a titkár. Rajtuk túl egy fő a versenysport,
egy fő pedig a túrasport feladatait látja el. A tagság részére minden év elején
közgyűlésre kerül sor, ahol a vezetőség ismerteti az elmúlt évben elvégzett feladatokat,
a költségvetést, az elért eredményeket, illetve az egyesület tagjaival meghatározzák a
következő évi feladatokat, majd közösen döntenek a tagdíj mértékéről, ami 2016-ban
továbbra is 8000 és 6000 Ft/fő/év 14év felett és 14 év alatt. Egyesületünk tagsága
jelenleg 33 főt számlál.
A hazai kerékpáros szövetségi rendszer átalakulása után 2015-ben megszűntek
az úgynevezett ernyő szervezetek, így klubunk a tavalyi évtől immáron csak a Magyar
Kerékpársportok Szövetségének a tagja, aminek „fennhatósága” alá tartozik az
összes szakág (országúti, pálya, mountainbike, cyclocross, stb). Az egyesület
fenntartásához szükséges javakat, legnagyobb részt még mindig városunk
önkormányzatának támogatása fedezi, amit ezúton is szeretnénk megköszönni, hiszen
e segítség nélkül sportegyesületünk működése ellehetetlenülne. További bevételi
forrást jelent még a tagdíjakból, az SZJA 1%-ból és saját rendezésű versenyeinkből
befolyt összeg. Ezen kívül, helyi vállalkozók tárgybeli eszközökkel járulnak hozzá
működésünkhöz és rendezvényeink sikereihez.
Szakmai tevékenység
Az Ózdi Kerékpáros Egyesület 1999-es megalakulásától kezdve, immáron 16.
alkalommal kerül sor arra, hogy összefoglaljuk az ózdi kerékpáros egyesület életében
történt eseményeket. Az általunk tervezett versenyszezon javarészt a beszámoló után
indul be, ezért egy kicsit visszatekintenénk a tavaly elvégzett munkára, eredményekre.
Ahogy már évről évre megszokhattunk, 2015-ben is igen mozgalmas évet zártunk,
hiszen versenyekből, saját rendezésű eseményekből, na és persze eredményekből is
bőven kijutott az ÓKE tagjai számára. Az elmúlt évben is rendületlenül járták
2

versenyzőink az ország hegyikerékpáros és országúti versenyeit, de egy-egy
alkalommal a triatlon sportban is kipróbálták magukat. Németországban és Angliában
élő tagjaink is több alkalommal képviselték az ÓKE színeket a lakhelyükhöz közeli
versenyeken, ahonnan nagyszerű eredményeket szállítottak. Ha a száraz számadatokat
nézzük, akkor versenyzőink évszaktól, időjárástól függetlenül 42 megmérettetésen
álltak rajthoz az ország különböző pontjain, ahol 53 érmet gyűjtöttek összesen. Az
érmek arányát tekintve 20 arany, 14 ezüst és 18 bronzérem került 2015-ben ózdi
színekben versenyző kerékpáros nyakába. Versenyzőink az elért sikerekkel ismét
tovább öregbítették klubunk és városunk jó hírnevét, amiért méltán megérdemlik a
gratulációt. Az aktív versenyzés mellett a kerékpáros túra és versenyrendezésből is
kivettük részünket.
A 2015-ös évet hivatalosan a márciusban megtartott közgyűléssel indítottuk,
ahol a tagság ismét felidézhette az elmúlt év versenyeit, eredményeit, majd
megismerhették a közhasznúsági jelentést. A közgyűlés végén az idei évre szóló tervek
átbeszélése következett, ami után kötetlen beszélgetés formájában és egy csapatépítő
bowlinggal zárult az összejövetel. Az első közös, igazi két keréken történő
megmozdulásra április 12-ig kellett várnunk, ahol közel 50 kerékpáros vett részt
egykori tagunknak, Vashegyi Péternek emléket állító túrán. A cél ezúttal is a
Hangonyi-tó volt, ahol a tavasz első kilométerei után, közös szalonnasütéssel
folytatódott a nap.
Április közepétől a jó idő beköszöntével minden erőnket a felkészülésre és a
versenyzésre fordítottuk. A hónap végén már Salgótarjánban álltunk rajthoz az első
Olimpiai Cross Magyar Kupán, majd május végétől már a Top Maraton futamai is
bekerültek a versenyprogramba. A nagy múltú és nagy indulói létszámot felvonultató
versenyeken kívül több olyan megmérettetésen is részt vettek tagjaink, amelyek bár
nem részük országos kupasorozatnak, de ettől eltekintve egy-egy verseny alkalmával
komoly erőviszonyokat képviselő mezőnyben mérhették össze felkészültségüket és
rátermettségüket azok, akik vállalkoztak a rajthoz állásra.
Mivel a 2015-ös versenynaptár igen feszített volt és minden tavaszi és nyári
hétvégére jutott bőven program, ezért az eseménydús időszak után, az őszre időzítettük
saját rendezvényeinket. A sort a szeptember első hétvégéjén megrendezésre kerülő V.
Ózdi Triatlon Verseny (www.ozditriatlonverseny.hu) nyitotta, ahol társrendezőként
vettünk részt a sikeres lebonyolításban. A triatlon népszerűsége vitathatatlan, amire jó
bizonyíték, hogy bár az időjárás az előző éviektől jóval hűvösebb oldalát mutatta, de
még így is 130 egyéni, és 21 váltó állt rajthoz a Városi Strandon megrendezett
eseményen. A triatlon sportágba tett kitérő után két hét szünet következett, majd 100%ban ÓKE rendezésű versenyeink következtek.
Elsőként szeptember 27-én az általunk 2014-ben életre hívott Borsod MTB
Bajnoka nevet viselő nyílt MTB cross-country verseny, amelyet 2015-ben
kezdeményezésünkre három fordulósra bővítettük. Így a szeptember 27-i ózdi záró
futam előtt, májusban Bükkszentkereszten, míg augusztusban Trizsben küzdhettek
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meg egymással megyénk hegyikerékpárosai. A verseny létjogosultságát jól tükrözi,
hogy a három futamon mintegy 100 hegyibringás állt rajthoz a különböző
korosztályokban. A harmadik forduló végén összetett győzteseket hirdettünk, ahol
mindenki átvehette a megye legjobb MTB versenyzőjének járó díjat. A Borsod MTB
Bajnoka futamainak időközben elindult a hivatalos weboldala, amely a
www.borsodmtbbajnoka.hu címen tekinthető meg. Az első év után már sikeresnek
mondható versenysorozatot 2016-ban is folytatni kívánjuk.
A szeptemberi rendezés után, október 25-én a már tradicionálisnak is mondható
SuperCross sorozat futamának lebonyolítása, az Eddekor-Ózd Kupa következett. Az
eddigi nyitó futamot rendező kazincbarcikai Team3K egyesülete 2015-ben úgy
döntött, hogy kimarad a rendezésből, így egyesületünk szervezésében indult útjára az
őszi/téli terepkerékpáros sorozat, amely a cyclo-cross szakág első Magyar Kupájaként
is debütált hazánkban. A versenynek a Városi Stadion biztosította a kiváló helyszínt,
területi adottságaival és infrastruktúrájával, aminek használatáért ezúton is köszönet
jár az Ózdi Sport és Élményközpont Nonprofit Kft. munkatársainak. A 130 indulói
létszámot számláló mezőnyben a hazai legjobbakon kívül, szlovák és lengyel
versenyzők is tiszteletüket tették. A szakág adottságaiból adódóan a verseny pörgős,
folyamatosan nyomon követhető, ezért célunk, hogy a közeljövőben azokat az
embereket is kicsábítsuk a versenyre, akik kevésbé érdeklődnek a kerékpársport iránt.
A hazai versenyről bővebb információ az esemény hivatalos oldalán a
www.ozdcross.com oldalon érhető el.
Sajnos 2015-ben klubunk színeiben nem avattak Magyar Bajnokot, de Kovács
István „Pityikusz” gondoskodott róla, hogy az ÓKE mez rendszeresen megjelenjen a
hazai versenyek dobogóján. 2015-ben elsőként a békéscsabai cyclo-cross Országos
Bajnokság Master1-es korosztályában szerzett ezüstérmet. A tavasz és nyár folyamán
az Olimpiai Cross szakág Magyar Kupáiban állhatott többször dobogóra, majd a júliusi
XCO Országos Bajnokságon korosztálya második helyezését érte el. Ősszel az
összetett XCO Magyar Kupa végső elszámolásánál arany érem került a nyakába. A
szakágnál maradva szeptember 27-én hazai környezetben vehette át a Borsod MTB
Bajnoka sorozat összetettjének járó ezüstérmet. Az olimpiai szakág mellett, év közben
a legrangosabb hazai maraton, a Top Maraton versenyein is rendszeresen dobogóra
állhatott, majd az év végi elszámolásnál a sorozat összetett versenyében is győztesként
hirdették ki. István mellett többen is remekeltek egy-egy versenyen, ahonnan ők is
dobogós eredményeket szállítottak az ÓKE-nak. Név szerint Farkas Balázs, aki a Top
Maraton középtávú U19-es mezőnyében 10 ponttal lemaradva az összetett első
helyezésről másodikként zárta a sorozatot, de győztesként állhatott fel az Borsod MTB
Bajnoka év végi elszámolásánál. Lórencz Péter, aki szintén a Top Maratonban alkotta
idei legjobbját, ahol bronzérmet szerzett korosztályában. A gyengébbik nemnél Dúl
Bernadett sikereinek örülhettünk, akinek 2015-ös legnagyobb büszkesége a
Szilvásvárad Maratonon elért győzelme.
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A kilátásban lévő tervek szerint a 2016-os év sem lesz csendesebb, mint a
tavalyi. Tagjaink a téli időjárás ellenére is szorgalmasan készülnek a tavaszi
szezonkezdetre és már alig várják, hogy hosszabb távon is 10 celsius fölé kússzon a
hőmérő higanyszála, na és hogy egyre hosszabbak legyenek a nappalok. Az elmúlt
évekhez hasonlóan az idén is erőnkhöz és anyagi lehetőségeinkhez mérten terveztük
meg saját rendezésű programjainkat és versenynaptárunkat.
A pályán elért sikerek mellett egyesületünk weblapja a www.ozdike.hu is egyre
látogatottabb és szolgáltatónk mérései alapján a város egyik legjobban látogatott
weboldalai közé tartozik, amivel szintén hozzájárulunk Ózd pozitív hírnevéhez. Ezen
felül facebook oldalunk is komoly megjelenést biztosít eredményeink számára.
2016-ban eddig elért eredményeink
Január
Amatőr sportolókként az egész éves felkészülést és versenyzést munka és iskola
mellett végzik tagjaink, így az elmúlt évektől eltérően az idei szezonban kimaradtak a
hideg és balesetveszélyes téli cyclocross versenyek. A versenyzés helyett mindenki
próbálta kipihenni a hosszúra nyúlt szezon fáradalmait, majd a rövid szünet után már
februárban elkezdtük a felkészülést a 2016-os versenyszezonra.
Február
2016. február 26-án Angliában élő tagunk Demeter Tamás vett részt a Cannok
Chase British Mountain Bike sorozat első futamán, ahol ezúttal egy olimpia cross
verseny várt rá. A szervezők egy 7,5km hosszú kört jelöltek ki, amiből négyet kellett
teljesíteni a benevezett bringásoknak. Tamás sajnos a 3. körben testközelből találkozott
egy fával, ami 2,5 perces megállásra kényszerítette őt, de végül folytatni tudta a
versenyt és a 30. helyen gurult át a célon.
Március
A kerékpársporthoz hidegnek mondható márciusban még mindig téli álmát
aludta a kerékpársport, bár néhány dunántúli versenyre lett volna lehetőségünk, de a
hosszú utazás és költségek végett úgy döntöttünk, hogy inkább a felkészülésbe
fektetjük energiáinkat. Március 18-án megtartottuk éves rendes közgyűlésünket, ahol
a tagság ismét felidézhette a 2015-ös év eseményeit, eredményeit, majd közösen
összeállítottuk a 2016-os versenynaptárt és kitűztük saját rendezésű eseményeink
időpontjait.
Április
2016. április 10-én hűvös, szeles, kora tavaszi időben Tokaj hegyalján került
megrendezésre a Tarcal Cross elnevezésű regionális olimpiai cross verseny, ahol
Farkas Balázs és Kovács István képviselte egyesületünket. István a versenykiírás
szerint már Master korosztályba tartozott volna, de felkészülési versenynek tekintette
a futamot, így a várhatóan erősebb korosztályba, a felnőttek közé adta le nevezését.
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Balázs pedig már az U19-es korosztályból kinőve, ifjú felnőttként vágott neki a 6 körös
penzumnak. A futam folyamán István négy körön keresztül versenyben volt a dobogós
helyezésért, ám végül 5. helyen ért célba. Balázs sajnos már az első körben bukott, így
csak üldözőbe tudta venni a mezőnyt és egészen a 9. helyig sikerült felzárkóznia.
Szintén ezen a helyszínen és egy időben került sor a Kopaszhegyi futóversenyre, ahol
Tulipán Attila tagunk állt rajthoz és egy nagyszerű versenyzéssel 2. helyezést ért el
korosztályában.
2016. április 17-én az egy héttel korábbi időpontra tervezett Vashegyi Péter
Emléktúrára került sor, ami a klasszikusnak mondható Hangonyi tóig vezetett. Az
időjárás végre már naposabb oldalát mutatta és a Teknőc Futó Klub által rendezett
dombfutó verseny után, mintegy 40-50 kerékpáros vágott neki a túrának. A különböző
erőnléttel és korosztállyal rendelkező csapatot az erős szembeszél megtépázta, így
kisebb csoportokban érkezett meg mindenki a tóhoz, ahol megemlékeztünk egykori
tagunkról.
2016. április 23-án szombaton rendezte meg a Pilis Cross Country Club a szezon
első hazai XCO Magyar Kupáját, ahol munkahelyi elfoglaltságok végett Balázs
Róberten kívül más tagunk nem tudott részt venni. Robi két év versenymentes év után
pattant újra nyeregbe és tette próbára magát az egyik legerősebb korosztályban a
Master1-ben. A sok szintkülönbséget tartalmazó pályán nem adták könnyen a
helyezéseket, így még a dobogótól távoli helyezésekért is mindenkinek kőkeményen
meg kellett küzdenie. Robi a debütáló versenyen a 10. helyezést érte el. Folytatás
Felsőtárkányban május 15-én!
Május
2016. május 8-án a Várgesztesi Villaparkban rendezték meg a VI. Ghost
Villapark Vértes maraton versenyt, ahol a rövidtávon Borsi Tamás képviselte az ÓKEt. Az előző napi esőzéseknek köszönhetően a pálya igencsak felázott és dagonyává
változott, így a meredekebb kaptatókon tolásra kényszerítette a versenyzőket. Tamás
kezdő versenyzőként kiválóan helyt állt és korosztálya 16. helyezését érte el.
Az ÓKE bringásainak a versenyszezon még csak most kezdődik igazán, így
szinte minden hétvégén rajhoz állnak valahol versenyzőink.
Az eddigi tevékenységünkhöz, terveink megvalósításához köszönjük az
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, illetve a Képviselő-testület támogatását és
kérem az egyesületünk tájékoztatójának elfogadását.

6

2016-ban kiemelt céljaink között szerepelnek
•
A hazai hegyikerékpáros Országos Bajnokságokon és Magyar Kupákon
való eredményes szereplés
•
A legrangosabb hazai maraton sorozatban a Top Maratonban való
részvétel és minél jobb eredmények elérése.
•
A VII. SuperCross sorozatban való eredményes szereplés, amelynek
egyik futamát idén is egyesületünk rendezi.
•
A jelenlegi versenyzők versenyeztetési feltételeinek biztos megteremtése.
•
Az egyesület utánpótlás versenyzői létszámának bővítése.
•
Néhány külföldi versenyen való részvétel (Szlovákia, esetleg Ausztria)
•
Versenyek és túrák megszervezése és lebonyolítása. (III. Vashegyi Péter
Emléktúra,
Borsod MTB Bajnoka versenysorozat és VII. SuperCross sorozat, VI. Ózdi
Triatlon Verseny)
•
A kerékpársport és eredményeink szélesebb körben való megismertetése
Ózd lakosságával
•
Hazai rendezésű versenyeink nézőszámának növelése
•
Az Önkormányzaton kívül, új támogatók bevonása, akikkel hosszú távon
sikeres, eredményes közös munkát végezhetünk.
Saját rendezésű eseményeink tervezett időpontjai:
o 2016. szeptember 04. - VI. Ózdi Triatlon Verseny
o 2016. szeptember 18. - Borsod MTB Bajnoka XCO sorozat 3. futam
o 2016. október 23. - VII. SuperCross sorozat 1. futam

Tervezett versenynaptár (2016.)
Április:
•
•

10. Tarcal Cross
23-24. XCO Magyar Kupa I. - Pilisszántó

Május:
•
•
•
•
•

07. XCO Magyar Kupa II. - Várgesztes
15. XCO Magyar Kupa III. – Felsőtárkány
21. Borsod MTB Bajnoka I. – Bükkszentkereszt
22. Salgótarjáni VB I. futam – Salgótarján
29. XCM Magyar Kupa I. - Szilvásvárad Maraton
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Június:
•
•
•
•
•
•

12. Kondenzgyik Maraton - Miskolc
12. XCM Magyar Kupa II. - Crosskovácsi – Nagykovácsi
12. Salgótarján VB II. futam, Karancs Királya – Salgótarján
19. XCM Ranglista futam - Bánki Terepfesztivál – Bánk
19. Borsod MTB Bajnoka II. - Borsodnádasd
25. Drótszamár Fesztivál – Erdőbénye

Július:
•
•
•
•

03. XCM Magyar Kupa III. - Duna Maraton - Esztergom
17. XCO Magyar Bajnokság – Csömör
23. Újhely Maraton - Sátoraljaújhely
31. XCO Utánpótlás Magyar Kupa futam – Salgótarján

Augusztus:
•
•
•

07. XCM Magyar Kupa IV. - Bükk Maraton – Felsőtárkány
14. Borsod MTB Bajnoka III. – Trizs
28. XCM Magyar Kupa V. - Mátra Maraton - Mátrafüred

Szeptember:
•
04. VI. Ózdi Triatlon Verseny - Ózd
•
11. Borsod MTB Bajnoka III. – Ózd
Október:
•
•

09. Salgótarján VB III. – Salgótarján (Dolinka)
23. VII. SuperCross sorozat I. – Cyclocross Magyar Kupa – Ózd, Bíben-

völgy

Ózd, 2015 május 09.
Frölich Tamás
ÓKE elnöke
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