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Előterjesztő:
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tárgya:
Az egyeztetésben résztvevők
felsorolása:

Nagyhajós Bizottság – Kurucz Sándor
Nemzeti Regatta szervezési joga
NB, VTSZ, Titkárság

Indoklás:
Az NB és a Szabadidő munkacsoport sportág népszerűsítési lehetőséget lát a Nemzeti Regatta
szervezésében. A rendezvény két napos esemény, melynek rendezési költségei közelítenek a
Kékszalag vitorlásverseny rendezési költségeihez. A feladatok szerteágazóak.



a sportszakmai feladatokat minden évben az MVSZ szervezte, ismeretanyaggal
rendelkezik ezen a területen.
Az esemény szponzorációja, közvetítése, marketingje és a rendezvényszervezési
feladatainak volumene túl mutat az MVSZ titkárságának feladatkörén és kompetenciáján.

A regatta megszervezése kizárólag erős szponzori háttérrel képzelhető el és ez az MVSZ éves
költségvetésére nem jelenthet veszélyt.
A regatta 3 évre szerződhető, ezalatt nem kötelező a megrendezése.
Ezzel biztosítható, hogy ezalatt egyéb szervezetek, cégek ne jussanak hozzá, mi viszont például
a COVID negatív hatásai miatt halasztani tudjunk.
A Nemzeti Regatta szervezésének előnyei MVSZ számára
-

-

meglévő szponzoroknak további megjelenése, kitelepülési, kiállítási lehetőség – szponzori
szerződések csomagszintű újratárgyalása (Nemzeti Regatta + Kékszalag, Fehérszalag csomag)
új szponzorok bevonása a rendezvény által.
Kékszalag verseny népszerűsítése – Kékszalag kiállítással, helyszíni nevezéssel…stb
a rendezvényen.
a MVSZ célja a rendezvény szervezésével a verseny illetve túravitorlázás népszerűsítése
a rendezvényen kiemelt szerepet kaphatnak azok a Balatonon kívüli vízterületek települései, ahol
aktív vitorlásélet zajlik (Orfű, Nyékládháza, Velence, Gárdony, Fertő-tó).
Balatoni és Balatonon kívüli vitorlásiskoláknak, kluboknak kitelepülési, bemutatkozási lehetőség
a MVSZ koordinálásával.
Nemzeti Regatta Fesztivál mellett párhuzamosan az eddigi BAHART regatták átvétele, a
rendezvényen promotálási lehetőség az amatőr vitorlás verseny-sorozatra.
Vitorlás szolgáltatók, chartercégek, oktatók megjelenési lehetősége a MVSZ.
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Javasoljuk, hogy az MVSZ az esemény rendezési jogának átvételéről kezdjen tárgyalásokat a
BH Zrt.-vel és keressen partnereket a regatta szponzorációs bevételeinek előteremtésére és
rendezvények megszervezésére.

Előterjesztés esetén a határozati javaslat szövege:
Az MVSZ Elnöksége utasítja a főtitkárt, hogy esemény rendezési jogának átvételéről az
ismertetett feltételekkel kezdjen tárgyalásokat a BH-Zrt-vel és keressen partnereket az NB által
javasolt koncepció mentén, a regatta szponzorációs bevételeinek előteremtésére és
rendezvények megszervezésére.
Kérjük az elnökséget, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.
Melléklet:




MVSZ rendezvény és kommunikációs egyeztető ülés 1 jegyzőkönyv
MVSZ rendezvény és kommunikációs egyeztető ülés 2 jegyzőkönyv
MVSZ Nemzeti Regatta 2020 koncepció
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