
MVSZ Nemzeti Regatta 2020 koncepció 

 

1. A Nemzeti Regatta - Magyarország Településeinek Vitorlás Fesztiválja elnevezésű kétnapos 

rendezvény jelenlegi korábbi alapjai 

 

- A vitorlás hajók fedélzetén és a siófoki hajóállomáson 50 település résztvevői mutatkoznak 

be. Közéleti szereplők akár vitorlázási rutin nélkül. Résztvevők a gazdaság, a kultúra, a 

művészet, a politika, a sport világából, vagy hétköznapi emberek, akik saját településüket két 

napon át vízen és földön sportolva, főzve, színpadon bemutatkozva, komolykodva és nevetve, 

tiszta szívvel képviselik a többezres közönség előtt.  

 

Ezen szervezésünkben alább módosítanék: 

- Főzőversenyt nem rendeznék, vagy legalábbis kiszervezve egy gasztronómiai szolgáltató 

égisze alá (Pannon Gasztronómia Akadémia – Csapody Balázs)   

- komolyabb hangsúlyt adnék a vitorlásutánpótlásnak, versenyvitorlázóink bemutatásának 

- komolyabb megjelenést biztosítanék más vízisport szervezeteknek (sárkányhajó-verseny, 

kajak-kenu pályaverseny, surf bemutató) 

 

 

- A két nap alatt Siófokra látogató 50 település saját gasztronómiai és turisztikai értékeit, 

hagyományait és nevezetességeit egyedi arculati elemeivel kültéri sátorstandon mutathatja 

be. 

 

- A résztvevő települések a színpadi bemutatkozás lehetőségével élve teret kapnak akár 

filmvetítés, akár művészi produkció bemutatására, színpadi beszélgetésekre is. A 

településükre jellemző ízek, borok bemutatására a Települési Ízek Versenye ad lehetőséget. 

 

2. 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 

koordinálásával, az MVSZ meglévő rendszereibe bevonva a szolgáltatásokat 

 



 

3. A Nemzeti Regatta bevételi háttere 

 

A verseny korábbi főtámogatója Siófok Város Önkormányzata volt. A helyszínt adó 

önkormányzatnak a költségek fedezésébe be kell szállnia, vagy programokat kell 

finanszíroznia főtámogatóként 

 

3/1. Zenei fellépők, műsorvezetők (MVSZ koordinációs hatáskör – nem finanszírozó) 

- kapcsolatfelvétel a MOL Nagyon Balaton szervezőivel koncertek szervezésére, 

lebonyolítására 

- kapcsolatfelvétel az adott önkormányzattal a zenei fellépő finanszírozására 

- kapcsolatfelvétel egyes településekkel, a versenyben résztvevő településeken lévő, vagy 

onnan induló zenekarok felkérésére, finanszírozására 

- szponzorok bevonása egyes zenei események megfinanszírozására (pl: Raiffeisen zenei 

színpad) 

 

 

3/2. Gasztronómia (MVSZ Koordinálás – bevételi oldal házigazda várossal közösen) 

- A rendezvény lehetőséget biztosít, mint a házigazda „Balaton” vendéglátósainak 

bemutatkozásra, Balatoni KÖR Nemzeti Regatta kitelepülés keretében  

(utána tudok nézni amennyiben döntünk, hogy a kitelepülők milyen „helypénzt” hajlandóak 

fizetni a megjelenésért és a szolgáltatás biztosításáért 

- versenyben lévő települések gasztronómiai szolgáltatóinak, éttermeinek bevonása 

- meglévő szponzoraink (Tattinger, Zelna) kitelepülési lehetőség 

- balatoni illetve a résztvevő települések borászatainak bemutatkozási lehetősége 

3/3. Színpadi programok 

- települések bemutatkozásának lehetőségei a színpadon, egész napos program keretében 

(költségmente a MVSZ számára) 

3/4. Biztonsági szolgálat 

Az adott vendégfogadó város hatásköre külön szerződés alapján.  

 

 

4. Versenyrendezés 

 

4/1. Kormányosok, legénység 

A versenyzők profi kormányossal és OneDesign -azonos típusú - hajókon bontanak vitorlát. Az 

egyes versenyző településekhez az MVSZ kormányosi ajánlást ad. Az adott kormányos a 

megjelenést felhasználhatja saját szponzorációs céljaira.  

 

4/2. Hajóflotta 

A MVSZ szervezésében és koordinálásában kerülnek a helyszínre az azonos típusú hajók, 

egyedi bérleti díjjal, illetve szponzorációs támogatással. (pl modell: egy helyi szponzor 



„örökbefogadhat”-ja saját települését, vagyis hajóját, megfizetve annak bérleti költségét – pl: 

Baja – Nébár Kft Hajó) 

 

4/3. Versenyrendezés, biztosítás 

A rendezvény versenyrendezési oldalát a MVSZ vállalja és koordinálja, valamint finanszírozza 

saját eszközparkjával. Ehhez a települések által befizetett nevezési költség állja a fedezetet. A 

biztosítást a VMSZ-szel kötött külön megállapodás alapján (a szervezet szponzorainak 

megjelenési lehetősége, bemutatkozása, parti standon ingyenes megjelenése) a Vízimentők 

Magyarországi Szakszolgálata végezheti. A biztosításra a fedezetet a külön megállapodás 

(bartel) mellett a települések által befizetett nevezési költség állja.  

 

 

5. Együttműködésbe bevont szervezetek 

- Balatoni Szövetség 

- Turisztikai Desztinációs Menedzsment helyi szervezetei 

- MOL Nagyon Balaton koncertszervezés 

- Balatoni KÖR 

- Magyar Sárkányhajó Szövetség 

- Magyar Kajak-Kenu Szövetség 

- Pannon Gasztronómia Akadémia 

- jelenlegi és potenciális Szponzorok 

- (Magyar Turisztikai Ügynökség) 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 


