
YS Trophy 2021 Stratégia 

A Magyar Vitorlás Szövetség a vele együttműködő klubokkal azért indította el a Yardstick Trophy 
versenysorozatot, hogy a nagyhajós-szabadidős vitorlázóknak egyszerűsített adminisztrációs feltételekkel, 
maximális biztonsággal flottaversenyzési lehetőséget biztosítson a teljes vitorlás szezonban a Balaton egész 
területén. 

1. YS Trophy leírás és célja 

A YS Trophy célja a magyar vitorlás verseny és szabadidősport fejlesztése. Az MVSZ versenyrendszerébe nem 
tartozó túraversenyeken indulók, egy egyszerű regisztráció után, nevezhetnek versenyengedély nélkül, így 
lehetővé teszi, hogy a vitorlázással csak most ismerkedők bekerüljenek a vitorlás társadalom vérkeringésébe, 
és megismerkedjenek a vitorlás életforma előnyeivel és szépségeivel. A szabadidő vitorlázók tapasztalatokat 
gyűjthetnek a rutinos vitorlázóktól, megtanulják és begyakorolják a sport sajátosságait és egyéb biztonsági 
szabályait, valamint lehetőségük nyílik arra, hogy vitorlásversenyhez hasonló körülmények között 
begyakorolhassák azokat. Erősítse a családi, baráti közösségeket, társadalmi kapcsolatrendszerüket. Növelje 
a vitorlázó közösség bázisát, társadalmi elfogadottságát. Nem utolsó sorban emelje a Balaton turisztikai 
fejlődését, növelje a vendégéjszakák számát. Segítse, népszerűsítse a rendező egyesületek marketing 
tevékenységét. 

2021-ben a BAHAR-t nem kívánja megrendezni a kupasorozat gerincét kínáló BAHART Regatta sorozatot, 
azonban a regattasorozat szervezési jogát örömmel továbbadja az MVSZ-nek. Mivel jelenleg a BAHART 
kikötők jövőbeni működési kondíciói még nem ismertek, így javasoljuk a szervezési jog átvételét, azonban a 
2021-es szezonban még nem rendeznénk meg a BAHAR-t regattákat. Amennyiben a kikötők üzemeltetőivel 
lehetséges a kölcsönösen előnyös megállapodás, úgy 2022-től a regatták szervezési joga kiszervezhető az 
MVSZ tagszervezeteinek, vagy megrendezheti őket maga az MVSZ. 2021-ben néhány a tagszervezetek által 
rendezett verseny szervezőjét javasoljuk megkeresni, hogy kívánnak-e csatlakozni a kupasorozathoz. Az 
együttműködés kidolgozásához mindenképpen fontos meghatározni, hogy az MVSZ pontosan milyen célokat 
tűz ki a Kupasorozat megrendezésével, hogyan és milyen mértékben tudja segíteni a szervező egyesületeket, 
milyen módon, milyen aktivitással és milyen formában kíván megjelenni az események helyszínen vagy annak 
kommunikációjában. Ezen kérdések részletes kidolgozása szükséges. 

Véleményünk szerint a BAHAR-t Regatták, vagy azok szerepének átvétele hosszútávon mindenképpen 
javasolt, hiszen ezek a „kikötő” versenyek alkalmanként 40-60 hajót mozgattak meg 5-6 hétvégén keresztül, 
és már 2020-ban is érzékelhető volt (nem rendezték meg az eseményeket), hogy igény van rájuk. Ha ezen 
igényt valaki 1-2 éven belül nem szolgálja ki, a bázis mely eddig hosszú éveken keresztül évente 5-10 
alkalommal megmozdult szétoszlik, és nehezen lesz újra felkereshető, aktivizálható. 

2. A Vitorlázz Itthon program csatolása 

A verseny sorozat kiírója a Magyar Vitorlás Szövetség. Az eseménysorozat kommunikációját MVSZ és MVA 
Nft konzorcium által létrehozott vitorlazzitthon.hu portál támogatja. 

A többállomásos YS Trophy keretében és helyszínein a hazai vitorlázás / túra vitorlázás népszerűsítésének 
érdekében a Vitorlázz Itthon kártyarendszer és turisztikai portál csatlakozna. A cél: megismertetni az ismert, 
vagy kevésbé ismert túraútvonalakat, túracélpontokat a versenysorozat résztvevőivel, bevezetni őket a 
Vitorlázz Itthon kártyarendszer kedvezményibe. Egy úttal, és egy helyszínen lehetőséget biztosítani helyszíni 
partnereinknek megjelenésre, online közvetített beszélgetések, előadások keretében. 

3. Kitelepülés a YS Trophy versenyek helyszínére 

A helyszínek kiválasztásakor legfontosabb, hogy olyan nyitott kikötő, közterület legyen a kitelepülés 
célpontja, ahol megszólíthatjuk nem csupán a versenyzőket, hanem az ott nyaraló és kiránduló célközönséget 
is. 

Az időpontok kiválasztásánál célszerű felmérni a helyi programokat, fesztiválokat, tömegrendezvényeket, 
melyhez kapcsolódhatunk a Vitorlázz Itthon standjával. Nagyobb látogatottságú régióban és kikötőben - ahol 
éppen nincs kulturális és sportesemény – megfelelő stratégiával az önálló stand felállítását is vállalható. 
Fontos, hogy az időpont kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy más, nagy tömeget vonzó sport / kulturális 
esemény ne legyen a régióban. 



4. MVSZ szolgáltatások 

 Előadások szervezése 
 Oktatás – minden pénteki nevezés után egy szakmailag elismert vitorlázó tart oktatást (hajó 

viselkedése, szabályok, időjárás, vitorla állítás, taktika, felkészülés a versenyre, viharjelzés stb.) 
 Vitorlázz Itthon kedvezménykártya népszerűsítése 
 Vitorlazzitthon.hu útvonalai, megállópontjai szolgáltatásainak bemutatása 
 Média megjelenés – YouTube csatornán 
 MVSZ versenyek promóciója – Évadnyitó, Fehérszalag, Kékpántlika, Kékszalag, Nagyhajós Bajnokság, 

Félszigetkerülő 
 GoBoating 
 VitorlásSuli program 

5. YS Trophy 2021 versenysorozat lehetséges időpontjai és helyszínei: 

Verseny Típus Szervező Helyszín Verseny 
Kezdete 

Verseny 
vége 

Tolnay Kálmán 
Emlékverseny 

Túraverseny Balatonfüredi Yacht Club Balatonfüred 2021.05.08 2021.05.08 

Horváth Boldizsár 
emlékverseny 

Túraverseny Balatonfüredi Yacht Club Balatonfüred 2021.07.03 2021.07.03 

Lelle Kupa Túraverseny KARSAILING Vitorlás Sport 
Egyesület 

Balatonlelle BL Yachtclub 2021.08.21 2021.08.21 

Gentlemen's Race Pályaverseny Keszthelyi Yacht Club Keszthely 2021.09.18 2021.09.18 

Fonyód Kupa Túraverseny Fonyódi Kormoránok Vitorlás 
Egyesület 

Fonyód 2021.09.25 2021.09.26 

Last Minute Regatta Pályaverseny Keszthelyi Yacht Club Keszthely 2021.10.23 2021.10.23 

6. Díjkiosztó ünnepsége 

A versenysorozat díjkiosztó ünnepségét 2021-től a nagyhajós osztályoknak rendezett ranglistadíjkiosztó 
ünnepséggel egyidőben tartaná az MVSZ évzáró, évértékelő gáláján. Így újabb lehetőség nyílna a 
versenyrendszeren belül és azon kívül vitorlázó sportolók összehozására, mely véleményünk szerint tovább 
segítené azt a folyamatot, hogy a versenyrendszerünkben vitorlázók számát évről évre 5-10%-kal növeljük. 

7. Részvétel a kupasorozaton 

A Yardstick Trophy sorozaton való részvétel feltétele, a kiírásban felsorolt 5-6 verseny valamelyikén való 
indulás. A nevezési feltételeket az adott verseny versenykiírása határozza meg. A versenysorozatban 
Yardstick előnyszámrendszer alapján kerülnek értékelésre a hajók az MVSZ Versenyrendelkezésében leírtak 
alapján: 

YS I csoport YS szám 99 és alatta 
YS II csoport YS szám 100 – 109 
YS III csoport YS szám 110 és felette 

8. Javasolt előadások 

Előadás címe Előadó neve 

Óvástárgyalások Böröcz Bence 

Lobogó jelzések Loór-Fluck Réka 

Balatoni szél Horváth Ákos 

Kötelet minden hajósnak Pécsváradi Ákos 

Útjog szabályok Beliczay Márton 

Pályaversenyzés Farkas Péter 

Belépés a 
versenyrendszerbe 

Loór-Fluck Réka 



Rajttaktikák, 
rajtszabályok 

Litkey Farkas 

9. Kitelepülés lehetséges időpontjai és helyszínei, kapcsolódási pontok 

2020-ban az alábbiakat javasoltuk, 2021-ben a választott versenyek függvényében felülvizsgálandó. 

Helyi turisztikai szakemberrel mutatnánk be napközben a régiót, helyi látványosságok kiemelésével. A 
kitelepülések alkalmával lehetőséget biztosítunk az adott régióban működő, Vitorlázz Itthon partnereinek a 
személyes megjelenésére, kötetlen beszélgetések mellett a tevékenységük, szolgáltatásuk 
megismertetésére.  

2020-as évi tervezet: 

- 2020. május 8. – Tolnay Kálmán Emlékverseny - Balatonfüred 

o Kapcsolódó esemény: VII. BALATONFÜRED CONCOURS D’ELEGANCE (Balatonfüred, Vitorlás 

tér) 

o Kapcsolódó partnereink: a honlapon szereplő környékbeli borászok, vendéglátósok, 

szállásadók, charter cégek 

o Kapcsolódó túraútvonalak: Keleti-medence kilátói – Keleti-medence 

o Javasolt helyszín: Vitorlás tér, vagy Vitorlás Étterem előtti terület 

- 2020. május 22. – BAHART Regatta I. – Badacsony 

o Kapcsolódó esemény: LAPOSA FRISS TAVASZ – Friss terasz szezonnyitó, gasztronómiai 

rendezvények, MCDONLAD’S BRINGAMÁNIA TOUR DE BALATON – kerékpártúra, ami áthalad 

Badacsonyon 

o Kapcsolódó partnereink: a honlapon szereplő környékbeli borászok, vendéglátósok, 

szállásadók, charter cégek 

o Kapcsolódó túraútvonalak: Vulkánok völgye – Nyugati medence 

o Javasolt helyszín: BAHART Kikötő, és BAHART közforgalmi kikötő közötti terület (Szüreti 

Regatta rendezvénysátor helyszíne) 

- 2020. június 28 – Horváth Boldizsár Emlékverseny – Balatonfüred (opcionális) 

o Közel az időpont a Kékszalaghoz, ha a Kékszalag fesztivál Warm up-jaként értelmezzük, akkor 

fontos lehet a vitorlázóknak, hiszen már a Kékszalaggal kapcsolatos információkat is 

megoszthatunk, szervezhetünk rá eseményt) 

o Kapcsolódó esemény: Fehér Szalag, Kékszalag beharangozó 

o Kapcsolódó partnereink: a honlapon szereplő környékbeli borászok, vendéglátósok, 

szállásadók, charter cégek 

o Javasolt helyszín: Vitorlás tér, vagy Vitorlás Étterem előtti terület 

10. Elvárások 

A szerződött szabadidős versenyeken a tavalyi nevező számhoz képest 

 első évben 5 - 10 %-os növekedést 
 második évben 10 – 15 %-os növekedést 
 harmadik évtől az előző év nevező számának megtartását 

A Magyar Vitorlás Szövetség versenyrendszerében minden évben 5-10 %-os versenyzői integrálást 
Vitorlázz Itthon kártya két éven belüli teljes körű bevezetése a szabadidős versenyeken is. 
  



11. Részvételi arány 2019. évben a kupasorozaton (2020-ban nem írtuk ki, mert a gerincét adó BAHAR-t 

Regattákat nem rendezték meg és több más rendezvény is elmaradt) 

Helyszín 
verseny-

engedélyes 
engedély 

nélkül 
összes 

résztvevő 
engedély 
nélkül (%) 

Badacsony 78 177 255 69% 

Balatonföldvár 117 160 277 58% 

Alsóörs 92 182 274 66% 

Balatonlelle 136 162 298 54% 

Balatonboglár 124 172 296 58% 

Átlagosan 109 171 280 61% 

12. Road Show lebonyolításához szükséges személyi/tárgyi feltételek 

- helyszínenként 2 Host/ Hostess (szórólapozás, kártya / honlap bemutatás) 

- szállításra alkalmas mikrobusz, lehetőség szerint Vitorlázz Itthon arculati elemekkel ellátva 

- helyszínenként 2 segítő az installáció építéséhez és lebontásához 

- helyszínenként legalább 1 fő a Magyar Vitorlás Szövetség részéről (sportszakmai kérdések esetén, 

tanácsok kérése esetén) 

- minimális catering (partnereink által forgalmazott italokból) 

13. A kitelepülések forgatókönyve (vázlat) 

Minden kitelepülést egynaposra terveznék. A program keretében helyi turisztikai szakemberrel mutatnánk 
be napközben a régiót, helyi látványosságokat. Beszélgetések keretében lehetőségük lenne partnereinknek 
bemutatkozásra interjú / video interjú keretében, kerekasztal-beszélgetések formájában. Kapcsolódó 
rendezvények, programok bemutatása (egy helyszínen háromszor – délelőtt- kora/késő délután - 1 órás 
beszélgetéskör) A Magyar Vitorlás Szövetség ott lévő munkatársa minden alkalommal egy adott témában (pl 
szélviszonyok, nautikai viszonyok, versenyszabályok) adna interjút közérthetően a laikus érdeklődőknek. A 
Road Show záró programja a versenyzők befutása után szakmai előadás az MVSZ által akkreditált előadó 
részéről. (esetleg már a kikötő helyszínén) 

A kiállítás / kitelepülés tervezett nyitvatartása: 10:00 – 18:00. 

14. Költségterv 

Tétel Egység Mennyiség Egységár Összesen Megjegyzés 

szórólap db 1500 150 Ft 225 000 Ft  
előadói díj alk 8 40 000 Ft 320 000 Ft  
szóróanyag MVSZ 
versenyek 

db 1000 150 Ft 150 000 Ft 
 

műsorvezető ktg alk 4 50 000 Ft 200 000 Ft 

Ezt csomagban kell kikalkulálni, számlára, 
szállítási rendezvényszervezői, hangosítási, 
technika bérlésin díjjal együtt, külön 
költségvetéssel. (tehát le kell bontani a 
tételeket! 

utazási ktg térítés db 8 12 000 Ft 96 000 Ft  
hostess alk 4 10 000 Ft 40 000 Ft  
építés - bontás alk 4 10 000 Ft 40 000 Ft  
MVSZ delegált fő 4 22 000 Ft 88 000 Ft  
fotós alk 8   szervező állja 

versenyenkénti 
ajándék 

fő 30 8 000 Ft 240 000 Ft 
Nevezés vagy Vitorlázz Itthon kártya, alternatív 
ktg 

Összesen    1 399 000 Ft   
 


